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 احلياة اإلنسانية- كما هى سائر اليوم وكما هى صائرة وفق مجيع التقديرات الظاهرة- ال ميكن أن تستمر ىف 
 تغيري يعصمها من تدمري((اإلنسان)) ذاته، بتدمري 0طريقها هذا، والبد هلا من تغيري أساسى ىف القاعدة الىت تقوم عليها

  0 فاحلياة اإلنسانية- بداهة- ال تستطيع أن تبقى إذا ما دمرت خصائص((اإلنسان))0خصائصه األساسية

 وخط احلياة احلاىل ميضى يوماً بعد يوم ىف تدمري خصائص اإلنسان، وحتويله إىل آلة من ناحية، وإىل حيوان 
 وإذا كان هذا اخلط مل يصل إىل ايته بعد، وإذا كانت آثار هذه النهاية مل تتضح اتضاحاً 00من ناحية أخرى

 فالذى ظهر منها حىت اليوم، وىف األمم الىت وصلت إىل قمة احلضارة املادية، يشى بتناقص اخلصائص 00كامالً
  00اإلنسانية وضمورها وتراجعها، بقدر ما يشى بنمو اخلصائص اآللية واحليوانية وتضخمها وبروزها

  00 وهذا يكفى00 

 يكفى لتقرير أن خط احلياة ميضى يوماً بعد يوم ىف تدمري خصائص اإلنسان، ولتقرير أن احلياة اإلنسانية ال 
 واألمل من رمحة اهللا مينع من 00 ما مل يكن مقرراً تدمريها ائيا00ًميكن- إذن- أن متضى مع هذا اخلط إىل ايته

توقع هذا املصري البائس، ويوجه توقعاتنا إىل ناحية أخرى: ناحية جتنب اإلنسانية- بفطرا وطبيعتها، وبعوامل احلدس 
 واختيار خط 0واحلذر واالحتياط الكامنة ىف كياا- هلذا املصري البائس، بالتحول عن طريق اخلطر ىف الوقت املناسب

 وهو مندفع إليها 0 والتغلب على هذه األزمة الىت جيد((اإلنسان)) فيها نفسه على حافة اهلاوية0آخر وطريق آخر
  0بعنف، وهو ىف الوقت ذاته ال ميلك اخليار، ألن عوامل كثرية تكاد تفقده قوة االختيار!

 وىف كل مرة كانت((اإلنسانية)) واخلصائص((اإلنسانية)) مهددة ديداً مدمراً ماحقاً، وقع التحول- بطريق 
 أما ىف هذه املرة 0خفية، كثرياً ما كانت جمهولة األسباب ىف حينها- وجتنبت البشرية ذلك الدمار((اإلنساىن))

  0فالتهديد أشد من كل ما عرفته البشرية من قبل من كل أنواع التهديدات

 على املادية اجلدلية، وعلى التفسري 0 وكان الكثريون قد عقدوا آماهلم ىف هذا التغيري على((املاركسية))
 فاملاركسية- مع التفسري املادى اجلدىل للتاريخ- ال متثل إال دفعة 0 ولكن هذا مل يكن إال ومها00ًاالقتصادى للتاريخ
 إا القمة الىت يصل إليها اخلط املادى 00 ال ىف طبيعة اخلط وال ىف اجتاهه0 وليست حتوالً أصال0ًىف خط الدمار ذاته

  00ىف التفكري، واآللية املادية ىف تصور وتكييف احلياة البشرية

 كذلك يتجلى فشل كل احملاوالت األخرى، الىت يراد ا وضع((أيديولوجية)) جديدة، جتد فيها البشرية 
غناء، وجتد فيها خمرجا من األزمة احلادة الىت انتهت إليها، فكلها أفكار جزئية سطحية، وكلها حماوالت مصطنعة ال 

جذور هلا ىف الفطرة البشرية!  



  
 

 وحني نتلفت من حولنا ىف املاضى واحلاضر، وىف املستقبل كذلك، ال جند احلل املقترح لتجنيب البشرية ذلك 
الدمار، وللخروج ا من هذه األزمة احلادة، ولالحتفاظ بـ((اإلنسان)) عن طريق االحتفاظ خبصائصه اإلنسانية- 

  0احتفاظاً نامياً متجدداً- إال ىف التصور اإلسالمى، واملنهج اإلسالمى، واحلياة اإلسالمية، واتمع اإلسالمى

 وأنه إذا مل يقم اليوم فسيقوم غداً، 0 ومن مث نعتقد أن قيام اتمع اإلسالمى ضرورة إنسانية، وحتمية فطرية
 ليعصم البشرية من((تدمري اإلنسان)) عن طريق تدمري خصائصه اإلنسانية، ومن تدمري 0وإذا مل يقم هنا فسيقوم هناك

  0احلياة اإلنسانية الىت ال تقوم بغري إنسان حمتفظ خبصائصه اإلنسانية، ىف حالة مناء وارتقاء

 * * *

 ولكن كيف تبدو احلياة اإلنسانية مهددة بتدمري اإلنسان عن طريق تدمري خصائصه اإلنسانية، ىف ظل 
احلضارة القائمة، وعلى امتداد اخلط الذى تسري فيه احلياة اإلنسانية اليوم- بصفة عامة- األمر الذى جيعل قيام اتمع 

  0اإلسالمى ضرورة إنسانية، وحتمية فطرية؟

  00 لعله حيسن أن نكشف عن أهم عناصر هذه املأساة ىف اختصار

 إن أهم عناصر هذه املأساة تتمثل ىف: 

جهلنا املطبق باإلنسان- على الرغم من سعة علمنا نسبياً باملادة، وبطرائق التصنيع املادية، القائمة على أصول  -1
فنية راقية- ومن مث عدم استطاعتنا أن نضع له- من عند أنفسنا- نظاماً شامالً جلوانب حياته كلها، يتناسب 

  0مع طبيعته وخصائصه، وحيتفظ ا مجيعاً ىف حالة جتدد ومنو وازدهار، موسوم بالتناسق واالعتدال

 ختبط احلياة البشرية لقيامها على أساس من هذا اجلهل، منذ افترق طريقها عن املنهج الذى وضعه لإلنسان  -2
 املنهج املراعى فيه تلبية حاجته الفطرية احلقيقية الكاملة، وتنمية 00بفطرته وخبصائصهصانعه احلكيم، اخلبري 

خصائصه وترقيتها كذلك، حىت تتكافأ مع الدور املقسوم هلذا الكائن ف اخلالفة ىف األرض، وتنمية احلياة 
  0فيها وترقيتها، واستغالل كنوزها وطاقتها كلها ىف التعمري والتنمية واالرتقاء

 قيام حضارة مادية ال تالئم اإلنسان، وال حتترم خصائصه تعامله باملقاييس اآللية- الىت هى ىف دائرة علمنا  -3
ومعرفتنا املترقية- وباملقاييس احليوانية، الىت أمكن دراستها ىف عامل احليوانات!  

 بروز آثار هذه احلضارة وتضخمها ىف األمم الىت وصلت إىل قمة احلضارة املادية، سارت شوطاً بعيداً ىف  -4
تطبيق املنهج اآلىل احليواىن على احلياة اإلنسانية، بدون كبري اعتبار للخصائص اإلنسانية األصلية، الىت 

  00 وظهور طالئع مفزعة، تنذر مبا وراءها من دمار0تفرق((اإلنسان)) من((اآللة))ومن((احليوان))



  
 

وتناول هذه العناصر بشىء من الشرح واإليضاح يكفى لتصوير حقيقة املأساة الىت تعيشها البشرية جبملتها 
اليوم- شاعرة أو غري شاعرة- ولتصوير حقيقة الكارثة الىت تنحو البشرية جبملتها حنوها- شاعرة كذلك أو غري 
شاعرة- كما يكفى كذلك إلثارة التطلع إىل رمحة اهللا لتجنيب البشرية ذلك املصري البائس، باالستماع إىل نداء 

  0الفطرة، وصوت اهللا، ولو ىف آخر اللحظات

اإلنسان ذلك اهول 

هذا العنوان ليس من عندنا، إمنا هو من عند((عامل)) أوروىب- أمريكى- ال جيادل((علماء)) احلضرة احلديثة 
  0ىف مكانته((العلمية)) وال ىف((حداثة)) نظرياته- أو دراساته بتعبري أدق- وال ىف جديتها

(إنه عنوان كتاب مشهور للدكتور((ألكسيس كاريل))
0F

1(0      

 وسنحتاج أن ننقل قسماً كبرياً من هذا التعريف ىف 0والكاتب يعرفنا بنفسه وبكتابه ىف مقدمة هذا الكتاب
هذا الفصل، ألمهيته ىف االستدالل الذى نرمى إليه، وذلك قبل أن نقتبس آراء هذا((العامل)) الكبري عن((جهلنا 

  000املطبق)) باإلنسان

((ليس فيلسوفاً، ولكىن رجل علم فقط، قضيت الشطر األكرب من حياتى ىف املعمل، أدرس الكائنات احلية، 
 ومع ذلك فإنىن ال أدعى أنىن أعاجل 00والشطر الباقى ىف العامل الفسيح، أراقب بىن اإلنسان، وأحاول أن أفهمهم

  0أموراً خارج نطاق حقل املالحظة العلمية

 كما 0((إنىن أحاول أن أصف ىف هذا الكتاب ما هو معروف بعد أن أفصله بكل وضوح عن كل مديح
  0أعترف بوجود اهول غري املعروف

((ولقد اعتربت((اإلنسان)) ملخصاً للمالحظات والتجارب، وىف مجيع األوقات والبلدان، بيد انىن مل أصف 
 وكان من حسن حظى، أن مسح ىل 0إال ما رأيته بناظرى، أو عرفته مباشرة من أولئك الذين كنت على صلة م

 فالحظت كل 0مركزى بأن أدرس- دون بذل أى جمهود، او الطمع ىف أى ثناء- ظواهر احلياة ىف تعقيدها املخيف
وجه من وجوه النشاط البشرى بصفة عملية، كما أنىن ملم بكل ما يكتنف الفقري والغىن، الصحيح والسقيم، املتعلم 

 كذلك فأنىن أعرف الفالحني والعمال، الكتبه 00 اخل000واجلاهل، ضعيف العقل وانون، الذكى وارم
وأصحاب املتاجر، املاليني وأصحاب املصانع، الساسة ورجال احلكم، اجلنود وأساتذة اجلامعات، املدرسني ورجال 

 ولقد ألقت ىب الظروف ىف طريق الفالسفة والفنانني، والشعراء والعلماء، 00الدين، الربجوازيني واألرستقراطيني

                                      
 وبعد أن مارس التدريس ىف جامعة ليون عدة أعوام رحل إىل 0 ولد الدكتور كاريل بالقرب من ليون ىف فرنسا، وحصل على إجازة الطب ا، كما حصل على إجازة العلوم من دجيون1

 مث عهدت إليه وزارة الصحة الفرنسية مبهمة خاصة 0 1939 وبقى به قرابة ثالثني عاماً حىت اعتزل العمل به سنة 0 واشتغل ىف معهد روكفلر لألحباث العلمية بنيويورك0الواليات املتحدة
 ومنح جائزة نوبل عام 000تتصل باحلرب، وكانت هذه املهمة تكملة ملهمة اضطلع ا إبان احلرب العاملية األوىل، عندما كان يعمل جراحاً مع القوات الفرنسية والربيطانية واألمريكية

        00 ألحباثه الطبية الفذة1912



  
 

 كما درست ىف الوقت نفسه التركيب امليكانيكى الغائر ىف أعماق األنسجة وتالفيف املخ، 00والعباقرة والقديسني
  0الذى هو ىف احلقيقة األساس العميق للظواهر العضوية والعقلية

((إنىن مدين لفنون احلياة العصرية، ألا مكنتىن من مشاهدة هذا املنظر العظيم، كما أتاحت ىل فرصة توجيه 
 وأمتاز بأنىن أقضى معظم 00 إنىن أعيش ىف العامل اجلديد والقدمي أيضا00ًانتباهى إىل عدة موضوعات ىف وقت واحد

 00وقىت ىف((معهد روكفلر للبحث الطىب)) كواحد من العلماء الذين مجعهم((سيمون فلكسنر)) معاً ىف هذا املعهد
فهناك أفكر ىف ظواهر احلياة حني حيللها اخلرباء الذين ال يبارون، أمثال((ملتزر)) و((جاك لويب)) و((جنيوشى))، 

 0 وملا اتصف به((فلكسنر)) من عبقرية ونبوغ، فقد درست الكائنات احلية بنظرة فسيحة األفق0وكثريون غريهم
بشكل مل يسبق له مثيل- فاملادة تفحص وتستقصى ىف كل قسم من معامل هذا املعهد، حبثاً عن ارتقائها وتطورها من 

  0ناحية صنع اإلنسان

((ومبساعدة أشعة إكس يكشف علماء الطبيعة عن بناء جزئيات مواد أنسجتنا األكثر بساطة- أى العالقات 
االتساعية للذرات الىت تدخل ىف تركيب هذه اجلزئيات- ويعكف الكيماويون، والكيماويون الطبيعيون، على حتليل 

املواد األكثر تعقيداً، الىت توجد بداخل اجلسم، كهيموجلوبني الدم، وبروتينات األنسجة، واخالط اجلسم، 
  0والتخمرات الىت تسبب ذلك االنقسام املستمر، وإجياد ذلك اموع الكلى اهلائل من الذرات

((وهناك كيماويون آخرون مل يقصروا اهتمامهم ىف تركيب اجلزئيات وحدها، وإنا انصرفوا إىل التفكري ىف 
 ذلك التعادل الطبيعى- 00 أو باختصار00عالقات تلك التركيبات إحداها باألخرى، عندما تدخل عصارات اجلسم

  0الكيماوى الذى حيفظ دائماً تركيب مصل الدم، بالغم من التغري الذى يطرأ على األنسجة بصفة مستمرة

((وهكذا ألقى الضوء على اجلوانب الكيماوية للظاهرة الفسيولوجية، ألن كثريين من علماء وظائف األعضاء 
يدرسون-مستعينني ىف ذلك بفنون شديدة االختالف- التركيبات األكرب الىت تنتج من جمموع اجلزئيات وترتيبها، كذا 

 إم خيتربون هذه اخلاليا، وطرق احتادها، والقوانني الىت 00خاليا األنسجة والدم، أو مبعىن آخر: مادة احلياة نفسها
حتكم عالقاا مبا حييط ا، وتأثري الوسط الكوىن على هذا اموع، كذا تأثريات املواد الكيماوية على األنسجة 

  0والشعور

((وهناك اخصائيون آخرون، وقفوا أنفسهم على البحث ىف تلك الكائنات الضئيلة: الفريوس والبكتريا، الىت 
 00 كذا الوسائل الرائعة الىت يستخدمها اإلنسان ىف مقاومتها0تعزى اصابتنا باألمراض املعدية إىل وجودها ىف دمنا

  0وأيضاً األمراض القاتلة كالسرطان، وأمراض القلب، والتهاب الكلى

1F((وأخرياً فإن مشكلة((الفردية))(

            0) اخلطرية، وأساسها الكيماوى اجم اآلن بنجاح1

                                      
  0 كون كل فرد إنساىن له خصائص ذاتية- غري اخلصائص اإلنسانية املشتركة- جتعله كائناً بذاته أو عاملاً بذاته1



  
 

((وقد اتيحت ىل فرصة استثنائية لالستماع إىل رجال عظماء ختصصوا ىف هذه األحباث، وتتبع النتائج الىت 
 وهكذا بدت ىل اجلهود الىت تبذهلا املادة اجلامدة ىف نظام اجلسم، وخواص الكائنات احلية، 00أسفرت عنها جتارم

  0 بدت ىل هذه األشياء ىف أوج مجاهلا00وتناسق جسمنا وعقلنا

وعالة على ذلك فقد درست أكثر املوضوعات املختلفة، من اجلراحة، إىل فسيولوجية اخللية، إىل 
2Fامليتافيزيقا(

1(0  

((ولقد كان ذلك مستطاعاً بسبب التسهيالت الىت وضعت ألول مرة حتت تصرف العلم لكى يؤدى 
  0)8-ص5 (ص000رسالته))

 * * *

هذا الرجل الذى أتيحت له فرصة االنتفاع بكل هذه التيسريات، والذى اطلع على نتائج هذه البحوث 
3Fجمتمعة حول((اإلنسان)) هو الذى يصدر بعد ذلك كتاباً يسميه((اإلنسان ذلك اهول))(

 والذى يقرر أن حقيقة 0)2
علمنا عن اإلنسان ال شئ! وأننا نعيش ىف((جهل مطبق)) ذا الكائن، الذى هو حنن! 

ولندعه هو يتكلم: 

 فعلوم الفلك وامليكانيكا والطبيعة، تقوم على آراء 00((هناك تفاوت عجيب بني علوم اجلماد وعلوم احلياة
 وقد أنشأت هذه العلوم عاملاً متناسقاً كتناسق آثار اليونان 0ميكن التعبري عنها، بسداد وفصاحة، باللغة احلسابية

  0 إا تنسج حول هذا العامل نسيجا رائعاً من اإلحصاءات والنظريات0القدمية

((بيد أن موقف علوم احلياة خيتلف عن ذلك كل االختالف، حىت ليبدو كأن الذين يدرسون احلياة قد ضلوا 
ىف غاب متشابك األشجار، أو أم ىف قلب دغل سحرى، ال تكف أشجاره الىت ال عداد هلا عن تغيري أماكنها 

وأحجامها! فهم يرزحون حتت عبء أكداس من احلقائق، الىت يستطيعون أن يصفوها، ولكنهم يعجزون عن تعريفها 
 فمن األشياء الىت تراها العني ىف عامل املاديات، سواء كانت ذرات أم جنوماً، صخوراً 0أو حتديدها ىف معادالت جربية

 وهذه املستخلصات- 00 أمكن استخالص خواص معينة كالثقل واألبعاد االتساعية000أم سحباً، صلباً أم ماء
 ومالحظة األشياء متدنا فقط بأقل صور العلم شأنا، ونعىن ا 00وليست احلقائق العلية- هى مادة التفكري العلمى

 بيد أن العالقات الىت ال تتغري، بني الكميات غري القابلة للتغيري- 0 فالعامل الوصفى يرتب الظواهر0الصورة الوصفية
 وما ذلك النجاح العظيم السريع الذى نراه ىف 0أى القوانني الطبيعية- تظهر فقط عندما يصبح العلم أكثر معنوية

 فعلى الرغم من أما ال يدعيان أما يكشفان القناع عن 0علمى الطبيعة والكيمياء إال ألما علمان معنويان كميان

                                      
  0 ما وراء الطبيعة1
  0 منشورات مكتبة املعارف ببيريوت0 تعريب شفيق أسعد فريد2



  
 

 وبتعلمنا سر 0الطبيعة النهائية لألشياء، فإما ميداننا بقوة التنبؤ حبوادث املستقبل، وتقرير كيفية وقوعها طبقاً إلرادتنا
 فيما عدا 00تركيب املادة وخواصها استطعنا الظفر بالسيادة تقريباً على كل شئ موجود على ظهر البسيطة

  00أنفسنا

 إنه ال يزال 00((ولكن علم الكائنات احلية بصفة عامة- واإلنسان بصفة خاصة- مل يصب مثل هذا التقدم
 فاإلنسان كل ال يتجزأ، وزىف غاية التعقيد، ومن غري امليسور احلصول على عرض بسيط له، 00ىف املرحلة الوصفية

 كما ال توجد طريقة لفهم عالقاته بالعامل 0وليست هناك طريقة لفهمه ىف جمموعه، أو ىف أجزائه، ىف وقت واحد
  0اخلارجى

 ومن الطبيعى أن 0ولكى حنلل أنفسنا فإننا مضطرون لالستعانة بفنون خمتلفة، وإىل استخدام علوم عديدة
تصل كل هذه العلوم إىل رأى خمتلف ىف غايتها املشتركة، فإا تستخلص من اإلنسان ما متكنها وسائلها اخلاصة من 

 إا 00 وبعد أن تضاف هذه املستخلصات بعضها إىل بعض، فإا تبقى أقل غناء من احلقيقة الصلبة0بلوغه فقط
  0ختلف وراءها بقية عظيمة األمهية، حبيث ال ميكن إمهاهلا

 وعلم النفس، والبيداجوجيا(فن التعليم) والتاريخ وعلم االجتماع، 0((إن التشريح والكيمياء، والفسيولوجيا
 و((اإلنسان))- كما هو معروف لإلخصائيني- أبعد من أن 0 ال تلم جبوانب موضوعها كلها00واالقتصاد السياسى

 فـ((اإلنسان احلقيقى)) ال يزيد أن يكون رمساً بيانياً، يتكون من رسوم بيانية أخرى 0يكون((اإلنسان اجلامد))
 وهو- ىف الوقت نفسه- ((اجلثة)) الىت شرحها البيولوجيون(علماء احلياة)، و((الشعور)) الذى 0أنشأا فنون كل علم

الحظه علماء النفس وكبار معلمى احلياة الروحية، و((الشخصية)) الىت أظهر التأمل الباطىن لكل إنسان أا كامنة ىف 
 إنه تلك 00 إنه- أى اإلنسان- عبارة عن((املواد الكيماوية)) الىت تؤلف األنسجة وأخالط أجسامنا00أعماق ذاته

اجلمهرة املدهشة من((اخلاليا والعصارات املغذية)) الىت درس الفسيولوجيون(علماء وظائف األعضاء) قوانينها 
 إنه ذلك((املركب من األنسجة والشعور)) الذى حياول علماء الصحة واملعلمون أن يقودوه إىل الدرجات 00العضوية

 إنه ذلك((الكائن احلى العاملى)) الذى جيب أن يستهلك بال انقطاع السلع الىت تنتجها 00العليا اثناء منوه مع الزمن
 ولكنه قد يكون أيضاً شاعراً، وبطالً أو 00املصانع، حىت ميكن أن تظل اآلالت- الىت جعل هلا عبداً- دائرة بال توقف

 إنه ليس فقط ذلك املخلوق شديد التعقيد الذى حتلله فنوننا العلمية، ولكنه أيضاً تلك((امليول والتكهنات 00قديساً
  0وكل ما تنشده اإلنسانية من طموح

 وهذه اآلراء مجيعاً تنهض على فيض من((املعلومات غري 00((وكل آرائنا عنه مشربة بالفلسفة العقلية
 ومن مث فإن فكرتنا عن((اإلنسان)) 0الدقيقة)) حبيث يراودنا إغراء عظيم لنختار من بينها ما يرضينا ويسرنا فقط

 فالشخص املادى والشخص الروحى يقبالن نفس التعريف الذى يطلق على 00ختتلف تبعاً الحساساتنا ومعتقداتنا
 وعلم وظائف األعضاء 00 ولكنهما ال يتفقان أحدمها مع اآلخر ىف تعريف((الكائن احلى))0بلورة من((الكلوريد))

ىف((عمليات اجلسم امليكانيكية)) وعلم وظائف األعضاء الذى يبحث ىف((مذهب احلياة نفسه)) ال ميكن أن ينظر إىل 



  
 

 وكذلك فإن الكائن احلى كما يراه((جالك لويب))، خيتلف اختالفاً عظيماً عما 0جسم اإلنسان من زاوية واحدة
  0يراه((هانز)) و((ريش))

((وىف احلق لقد بذل اجلنس البشرى جمهوداً جباراً لكى يعرف نفسه، ولكن بالرغم من أننا منلك كنزاً من 
املالحظة الىت كدسها العلماء والفالسفة والشعراء وكبار العلماء الروحانيني ىف مجيع األزمان، فإننا استطعنا أن نفهم 

 وحىت 0 إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء خمتلفة00 إننا ال نفهم اإلنسان ككل00جوانب معينة فقط من أنفسننا
 فكل واحد منا مكون من موكب من األشباح تسري ىف وسطها حقيقة جمهولة!!  0هذه األجزاء ابتدعتها وسائلنا

 فأغلب األسئلة الىت يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون اجلنس 0((وواقع األمر أن جهلنا مطبق
 فنحن ال نعرف 0 ما زالت غري معروفة0 ألن هناك مناطق غري حمدودة ىف دنيانا الباطنية0البشرى تظل بال جواب

حىت اآلن، اإلجابة عن أسئلة كثرية مثل:  

((كيف تتحد جزئيات املواد الكيماوية لكى تكون املركب واألعضاء املؤقتة للخلية؟ 

((كيف تقرر((اجلينس))(ناقالت الوراثة) ىف نواة البيضة املقلحة، صفات الفرد املشتقة من هذه البويضة؟ 

((كيف تنتظم اخلاليا ىف مجاعات من تلقاء نفسها، مثل األنسجة واألعضاء؟ فهى كالنمل والنحل تعرف 
مقدماً الدور الذى قدر هلا أن تلعبه ىف حياة اموع، وتساعد العمليات امليكانيكية اخلفية على بناء جسم بسيط 

  0ومعقد ىف الوقت ذاته

((ما هى طبيعة تكويننا النفساىن والفسيولوجى؟ إننا نعرف أننا مركب من األنسجة، واألعضاء، والسوائل 
 إننا ما زلنا حباجة إىل معلومات كاملة تقريباً عن 0 ولكن العالقات بني الشعور واملخ مازالت لغزا0ًوالشعور

 إىل أى مدى تؤثر اإلرادة ىف اجلسم؟ كيف يتأثر العقل حبالة األعضاء؟ على أى وجه 00فسيولوحية اخلاليا العصبية
تستطيع اخلصائص العضوية العقلية الىت يرثها كل فرد أن تتغري بواسطة طريق احلياة واملواد الكيماوية املوجودة ىف 

الطعام واملناخ، والنظم النفسية واألدبية؟  

((إننا ما زلنا بعيدين جداً عن معرفة ماهية العالقات املوجودة بني اهليكل العظمى والعضالت واألعضاء، 
 وما زلنا جنهل العوامل الىت حتدث التوازن العصىب، ومقاومة التعب، والكفاح 00ووجوه النشاط العقلى والروحى

                                                   0ضد األمراض

 وال ما هى األمهية النسبية 00((إننا ال نعرف كيف ميكن أن يزداد اإلحساس األدىب، وقوة احلكم، واجلرأة
   0 كذلك النشاط الديىن00للنشاط العقلى واألدىب

((أى شكل من أشكال النشاط مسئول عن تبادل الشعور أو اخلواطر؟ 



  
 

((ال شك مطلقاً ىف أن عوامل فسيولوجية وعقلية معينة هى الىت تقرر السعادة أو التعاسة، النجاح أو 
 إننا ال نستطيع أن ب أى فرد ذلك االستعداد لقبول السعادة 00 ولكننا ال نعرف ما هى هذه العوامل00الفشل

  0بطريقة صناعية

  0((وحىت اآلن فإننا ال نعرف أى البيئات أكثر صالحية إلنشاء الرجل املتمدين واملتقدم

((هال ىف اإلمكان كبت روح الكفاح واهود، وما قد حنس به من عناء بسبب تكويننا الفسيولوجى 
   0والروحى؟

((كيف نستطيع أن حنول دون تدهور اإلنسان واحنطاطه ىف املدينة العصرية؟  

 ولكنها 00((وهناك أسئلة أخرى ال عداد هلا، ميكن أن تلقى ىف موضوعات تعترب ىف غاية األمهية بالنسبة لنا
 فمن الواضح أن مجيع ما حققه العلماء من تقدم فيما يتعلق بدراسة اإلنسان، غري كاف، 00ستظل مجيعاً بال جواب

         0)18-13)) ص(000وأن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية ىف الغالب

 * * *

ولكن ملاذا كان جهلنا مطبقاً حبقيقة اإلنسان؟ ملاذا كانت احلقيقة تسري ىف موكب من األشباح، حبيث ال 
نستطيع رؤيتها بوضوح؟ وملاذا كان الذين يدرسون احلياة كمن ضلوا طريقهم ىف غاب متشابك األشجار، أو ىف 

قلب دغل سحرى، ال تكف أشجاره الىت ال عداد هلا عن تغيري أماكنها وأحجامها؟  

هل كان ذلك لقصور وسائلنا العلمية ىف فترة من الفترات؟ أم لظروف وقتية من ظروف حياتنا اإلنسانية؟ 
ومن مث يكون هناك أمل كبري وفرص كثرية لتكملة تلك الوسائل، وتغيري هذه الظروف، مث الوصول إىل معرفة احلقيقة 

اإلنسانية كاملة واضحة حمددة؟  

أم أن هناك أسباباً ثابتة ىف طبيعة احلقيقة اإلنسانية من جهة، وىف طبيعة تفكرينا وعقولنا من جهة أخرى، هى 
الىت تنشئ تعذر الوصول إىل هذه احلقيقة مبثل الوضوح والدقة املعهودين ىف عامل املادة؟  

يقرر العامل الكبري وجود هذه األسباب وتلك، ويقرر أنه ال أمل ىف إزالة هذا النوع األخري من أسباب تعذر 
 ومع أن 00 يقرر هذا ىف أسلوب العامل، الذى واجه هذه احلقيقة، وعرف طاقة العلم وحدوده ىف جماهلا0هذه احلقيقة

اإلقتباس من كالمه سيطول، فإننا نؤثر أن ندعه هو يتكلم ىف هذه النقطة بأسلوبه اخلاص ومن جهة نظره الىت قد 
نوافقه على بعضها، وخنالفه ىف بعضها:  

  00 وإىل طبيعتنا املعقدة وإىل تركيب عقلنا0((قد يعزى جهلنا ىف الوقت ذاته، إىل طريقة حياة أجدادنا



  
 

 وإذ مل 0 وهذه الضرورة طالبته بقهر العامل اخلارجى0((مهما يكن من أمر، فقد كان على اإلنسان أن يعيش
يكن له مفر من احلصول على الغذاء واملأوى، كما مل يكن له مفر من قتال احليوانات املتوحشة وغريه من بىن 

 وآلماد طويلة مل يفز أجدادنا األوائل بوقت فراغ، كما مل يشعروا بأى ميل إىل دراسة أنفسهم، إذ كانوا 00اإلنسان
يستخدمون عقوهلم ىف أمور أخرى كصناعة األسلحة واألدوات، واكتشاف النار، وتدريب املاشية واجلياد، واختراع 
املركبات، وزراعة احلبوب.. إخل.. وقبل أن يهتموا بتركيب أبدام وعقوهلم بوقت طويل، فكروا ىف الشمس والقمر 

والنجوم، والتيارات املائية، وتواىل الفصول األربعة.. وهلذا تقدم علم الفلك خبطى واسعة، ىف عهد كان علم 
الفسيولوجيا ال يزال غري معروف بتاتاً.. فقد قهر جاليلو األرض وهى مركز اموعة الشمسية. وذلك على أا تابع 

متواضع من توابع الشمس. بينما مل تكن لدى معاصريه أية فكرة، ولو أولية، عن تركيب ووظائف العقل والكبد، 
وغدة الثايارويد (الغدة الدرقية). ونظراً ألن اجلسم البشرى يؤدى وظائف بطريقة مرضية ىف أحوال احلياة الطبيعية، 

 أى ىف اجتاه العامل –وال حيتاج ألى اهتمام، فقد تقدم العلم ىف االجتاه الذى وجهه إليه حب االستطالع البشري 
 0اخلارجي

((ومن بني ماليني املاليني من اجلنس البشرى الذين سكنوا هذا العامل بالتعاقب، كان يولد أشخاص قالئل، 
4Fمن حني آلخر، وهبتهم الطبيعة(

) قوى مدهشة نادرة، كسرعة إدراك األشياء اهولة، واخليال الذى ابتدع عوامل 1
جديدة، والقدرة على اكتشاف العالقات اخلفية املوجودة بني ظواهر معينة.. وقد استكشف هؤالء الرجال العامل 
املادى.. وهو عامل بسيط التركيب. ومن مث فقد استسلم بسرعة هلجمات العلماء، وسلم أسرار قوانني معينة من 

قوانينه. وقد مكنتنا معرفة هذه القوانني من استخدام عامل املادة لفائدتنا. فإن التطبيق العملى لالكتشافات العلمية يدر 
رحباً على أولئك الذين حيسنوا ويرتقون ا. وفضالً عن لك، فإن استخدامها يؤدى إىل تسهيل حياة اجلميع.. إن 

هذه االكتشافات تسعد اجلمهور، ألا تزيد من راحته ورفاهيته. وبالطبع أصبح كل شخص أكثر اهتماماً 
باالكتشافات الىت تقلل من بذل اهود اآلدمى، وختفف العبء عن العامل، وتزيد ىف سرعة وسائل املواصالت، 

 00وتلطف من خشونة احلياة، أكثر من اهتمامه باالكتشافات الىت تلقى بعض الضوء على أجسامنا وإحساساتنا
5Fوهكذا أدى قهر(

) العامل املادى، الذى استأثر باهتمام وإرادة اإلنسان بصفة مستمرة، إىل نسيان العامل العضوى 2
       0والروحى نسياناً تاماً

                                      
 على الرغم من إميان الرجل باهللا .. اإلميان القائم على مشاهدته للحقيقة ىف اال العلمي .. فإنه تندس ىف تعبريه مثل هذه اجلملة ((وهبتهم الطبيعة)) حبكم الوراثة والرواسب الثقافية 1

الغائرة. وهو تعبري ال معىن له ىف العقل املؤمن! فإنه الواهب هو اهللا، والطبيعة - مبعىن الكون- من خلق اهللا، وهى غري قادرة على اهلبة وال اخللق، ألا ليست إهلاً، فال إله إال اهللا. ومن مث ال 
 0خالق إال اهللا. وال واهب إال اهللا

 التعبري بكلمة ((قهر)) ظاهرة من ظواهر العقلية الغربية، تنشأ عن راسب من رواسب األساطري األغريقية والرومانية، ويغذيها منطق ((القوة)) السائد ىف أوروبا االستعمارية.. إذ قتوم كل 2
عالقة ىف حس األوروىب على أساس ((قاهر)) و ((مقهور)).. إذ ليس هناك عالقة ((التفاهم)) أو ((الصداقة))! أما ىف احلس املسلم فاهللا هو الذى يسخر الكون لإلنسان، واإلنسان 

((يتعرف)) إىل النواميس الكونية فينتفع ا بإذن اهللا.. ((يراجع بتوسع كتاب: خصائص التصور اإلسالمى ومقوماته).. للمؤلف.. 



  
 

 00 ولكن ذلك ال يعىن أن معرفة طبيعتنا أقل أمهية0((وحقيقة األمر أنه مل يكن مناص من معرفة ما حييط بنا
ومع ذلك فقد اجتذب املرض واألمل واملوت، وإىل حد ما تلك اللهفة الغامضة من منو تلك القوة اخلفية الىت تسمو 

  0 كل هؤالء اجتذبوا انتباه بىن اإلنسان- إىل درجة ما- حنو العامل الداخلى ألجسامهم وعقوهلم00على عاملنا املادى

 0((وقد قنع الطب ىف بادئ األمر، باملشكلة العملية، أى إراحة اإلنسان من املرض عن طريق الوصفات
ولكنه- أى الطب- أدرك أخرياً، أن الطريقة الفعالة ملنع املرض أو الشفاء منه، هى فهم اجلسمان الطبيعى واجلسم 

املريض فهماً تاماً .. وبعبارة أخرى إنشاء العلوم الىت تترف باسم ((علم التشريح)) و((علم كيمياء احلياة)) و ((علم 
 00وظائف األعضاء)) و((علم األمراض))

((وعلى كل حال كان يبدو ألسالفنا أن لغز وجودنا، ومتاعبنا األدبية وهلفتنا على اهول، وظاهرة علم ما 
وراء املادة، أكثر أمهية من اآلالم البدنية واألمراض. ومن مث فقد اجتذبت دراسة احلياة الروحية والفلسفة أنظار رجال 
عظماء أكثر مما اجتذبتهم دراسة الطب. فعرفت قوانني ((التصوف)) قبل أن تعرف قوانني علم وظائف األعضاء .. 

ولكن أمثال هذه القوانني عرفت فقط عندما ظفر اإلنسان بوقت فراغ كاف، جعله حيول قليالً من اهتمامه إ ىل أشياء 
 0أخرى غري قهر العامل اخلارجي

 وذلك أن تركيب عقولنا جيعلنا نبتهج بالتفكري ىف 00((ومث سبب آخر للبط الذى اتسمت به معرفتنا ألنفسنا
احلقائق البسيطة، إذ أننا نشعر بضرب من النفور حني نضطر إىل توىل حل مشكلة معقدة مثل تركيب الكائنات احلية 

 وبالعكس فإننا حنب أن نكشف 00 فالعقل- كما يقول برجسون- يتصف بعجز طبيعى عن فهم احلياة00واإلنسان
 إن دقة النسب البادية ىف متاثيلنا، وإتقان 00ىف مجيع العوامل، تلك األشكال اهلندسية املوجودة ىف أعماق شعورنا

 إذ أن وسائل الطبيعة ال 0 فاهلندسة غري موجودة ىف دنيانا وإمنا أنشأناها حنن00آالتنا، يعربان عن صفة أساسية لعقلنا
 فنحن ال جند ىف العامل ذلك الوضوح وتلك الدقة اللتني يتصف ما 0تكون أبداً بالدقة الىت تتصف ا وسائل اإلنسان

 ومن مث فإننا حناول أن نستخلص من تعقد  00تفكرينا

الظواهر، بعض النظم البسيطة الىت تربط بعض عناصرها باألخرى عالقات معينة، تكون قابلة للوصف 
 وقدرة االستخالص هذه الىت يتمتع ا العقل البشرى مسئولة عن ذلك التقدم الرائع الذى أحرزه علماء 0حسابياً

  0الطبيعة والكيمياء

((ولقد لقيت الدراسة الطبيعية- الكيماوية للكائنات احلية جناحاً مماثالً، فقوانني الطبيعة والكيمياء متماثلة ىف 
عامل الكائنات احلية وعامل اجلماد- كما خطر ببال كلود برنار منذ أمد بعيد- وهذه احلقيقة توضح ملاذا اكتشف علم 
وظائف األعضاء احلديثة مثالً، أن استمرار قلوية الدم وماء احمليط تفسرها قوانني متماثلة، وأن النشاط الذى تستهلكه 

 تلك هى 0 اخل، وأن النواحى ىف األشياء األخرى املوجودة ىف العامل املادى00العضالت املتقلصة يقدمه ختمر السكر
  0املهمة الىت جنح علم الوظائف العام ىف حتقيقها



  
 

((إن دراسة الظواهر الفسيولوجية احلقة- أى تلك الظواهر الىت تنتج من تنظيم الكائن احلى- تواجه عقبات 
أكثر أمهية، إذ أن شدة ضآلة األشياء الىت جيب حتليلها، جتعل من املستحيل استخدام الفنون العادية لعلمى الطبيعة 

 فأى طريقة ميكن أن تكشف القناع عن التركيب الكيماوى لنواة اخللية اجلنسية، والكروموسومات، 00والكيمياء
واجلنيس الىت تؤلف هذه الكروموسومات؟ مهما يكن فإن اموع الكلى للمواد الكيماوية الشديدة الضآلة، على 

 كما أن قابلية أنسجة معينة لسرعة العطب- مثل 0أعظم جانب من األمهية، ألا حتتوى على مستقبل الفرد واجلنس
  0املادة العصبية- عظيمة إىل درجة أن دراستها ىف حالة احلياة مستحيلة تقريباً

 00((وحنن ال منلك أى فن ميكننا من النفوذ إىل أعماق املخ وغوامضه، أو إىل االحتاد املتناسق بني خالياه
وعقلنا الذى حيب ذلك اجلمال البسيط للتراكيب احلسابية، ينتابه الفزع حينما يفكر ىف تلك األكداس اهلائلة من 

 ومن مث فإننا حناول أن نطبق على هذا املخلوط، األفكار الىت ثبتت 00اخلاليا، واإلحساسات الىت يتكون منها الفرد
 ولكن مثل هذه احملاولة ال 00 كذا ىف النظم الفلسفية والدينية00فائدا ىف مملكة الطبيعة والكيمياء وامليكانيكيات

 بالطبع إن 00تلقى جناحاً كبرياًُ، ألن أجسامنا ال ميكن أن ختتزل إىل نظام طبيعى- كيماوى، أو إىل كيان روحى
على((علم اإلنسان)) أن يستخدم آراء مجيع العلوم األخرى، ولكن عليه أيضاً أن ينمى آراءه اخلاصة، ألنه علم 

  0جوهرى مثل علوم اجلزئيات والذرات واإللكترونيات

((صفوة القول: أن التقدم البطىء ىف معرفة بىن اإلنسان- إذا قرون الرائع ىف علوم الطبيعة والفلك والكيمياء 
وامليكانيكا- يعزى إىل:  

  0حاجة أجدادنا إىل وقت فراغ -1

  0 وإىل تعقد املوضوع -2

  0 وإىل تركيب عقولنا -3

  00 وسيظل التغلب عليها شاقاً يستلزم جهوداً مضنية0 وليس هناك أمل ىف تذليلها0((وهذه العقبات أساسية

 0((إن معرفة نفوسنا لن تصل أبداً إىل تلك املرتبة من البساطة املعربة، والتجرد، اجلمال، الىت بلغها علم املادة
 فعلينا أن ندرك بوضوح أن علم اإلنسان((هو 00إذ ليس من احملتمل أن ختتفى العناصر الىت أخرت تقدم علم اإلنسان

  0أصعب العلوم مجيعاً))

 * * *

وهكذا يتضح من تقريرات هذا العامل الكبري، الذى أتيحت له فرصة االطالع على نتائج البحوث الضخمة، 
 وأن هناك بالذات فارقاً أساسياً بني طبيعة علوم املادة، وطبيعة 0أن هناك فارقاً أساسياً بني علوم املادة وعلوم احلياة



  
 

 وأن هذا الفارق كامن ىف أمرين ثابتني، ال يتعلقان ببيئة وال 0علم اإلنسان، وبني طبيعة موقف العقل من هذه وتلك
 مها:  00زمان، وال بظروف وقتية مرهونة بالزمان واملكان

 0تعقد املوضوع -1

      0 طبيعة تركيب عقولنا -2

وأن تقدم اإلنسان ىف علوم املادة، وإبداعه ىف العامل املادى، وصحة حبثوه ونظرياته ىف ذلك  احلقل، ال تقتضى 
 ىف طبيعتهما أوالً، مث ىف 0 وأن هذا احلق غري ذاك0تقدمه ىف علم اإلنسان، وال صحة حبوثه ونظرياته ىف هذا احلقل

      0 مث فيما ينتظر تقدم اإلنسان ىف كليهما ثالثا0ًمدى التقدم الذى وصل إليه اإلنسان بالفعل ثانياً

  000وأن((جهلنا مطبق)) باإلنسان كما يقرر((العامل)) الكبري

 * * *

هذا الواقع((العلمى)) عن: ((اجلهل املطبق)) باإلنسان- مع العلم النسىب باملادة- نتيجة متوقعة، ومثرة طبيعية، 
 00حلقيقة دور اإلنسان ىف األرض، وغاية وجوده اإلنساىن ىف الكون، كما تبدو من خالل التصور اإلسالمى

 0 يرتب على هذه احلقيقة نتائجها، فيطلق يد اإلنسان ىف عمارة األرض، واستخدام طاقاا وخاماا00واإلسالم
 بينما هو يضع هلذا اإلنسان منهج حياته، الذى حيكم هذه 00والتحليل فيها والتركيب، والتحوير فيها والتعديل

احلياة، وال يكل إليه هو وضع هذا املنهج، ألنه مزود بطاقات معينة ليتحكم ىف املادة عن علم- نسىب طبعاً- بينما هو 
  0غري مزود مبثل هذه الطاقات ملعرفة نفسه، حىت يتحكم ىف أمرها عن علم كما يتحكم ىف املادة

فاإلنسان- ىف التصور اإلسالمى- هو سيد هذه األرض، خبالفته فيها عن اهللا، وكل ما فيها مسخر له، بقدرة 
 00اهللا تعاىل، وقد أوتى إمكان العلم بشئوا، هبة من اهللا سبحانه، واالستمتاع بطبيعاا ومجاهلا، نعمة منه خالصة

 ولكن كذلك السماوات مهيأة ملساعدة اإلنسان ىف خالفته 00وليست األرض وحدها مكل ما فيها من أحياء وأشياء
 ولكنه كذلك!  00 إنه أمر عظيم هائل0ىف األرض، ومراعياً ىف بنائها دور اإلنسان ىف هذه اخلالفة

 وهو بكل شئ 0((هو الذى خلق لكم ما ىف األرض مجيعاً، مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مساوات
 قالوا: أجتعل فيها من يفسد فيها، ويسفك الدماء، وحنن 0 وإذ قال ربك للمالئكة: إىن جاعل ىف األرض خليفة0عليم

 وعلم آدم األمساء كلها، مث عرضهم على املالئكة، فقال: 0نسبح حبمدك ونقدس لك؟ قال: إىن أعلم ما ال تعلمون
 قال: يا 0 قالوا: سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا، إنك أنت العليم احلكيم0أنبئوىن بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني

 فلما أنبأهم بأمسائهم قال: أمل أقل لكم: إىن أعلم غيب السماوات واألرض، وأعلم ما تبدون 0آدم أنبئهم بأمسائهم
)) 00 فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب، وكان من الكافرين0وما كنتم تكتمون؟ وإذ قلنا للمالئكة: اسجدوا آلدم



  
 

)  34- 29(البقرة

 وسخر لكم ما 0((اهللا الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره، ولتبتغوا من فضله، ولعلكم تشكرون
  0 إن ىف ذلك آليات لقوم يتفكرون))0ىف السماوات وما ىف األرض مجيعاً منه

) 13- 12(اجلاثية: 

 0 ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون0((واألنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع، ومنها تأكلون
 واخليل والبغال واحلمري لتركبوها، 0وحتمل أثقالكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم

 هو الذى أنزل من 0 ولو شاء هلداكم أمجعني0 ومنها جائر0 وعلى اهللا قصد السبيل0وزينة، وخيلق ما ال تعلمون
 ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب، ومن كل 0السماء ماء، لكم منه شراب، ومنه شجر فيه تسيمون

 وسخر لكم الليل والنهار، والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن 0الثمرات، إن ىف ذلك آلية لقوم يتفكرون
 وما ذرأ لكم ىف األرض خمتلفاً ألوانه، إن ىف ذلك آلية لقوم يذكرون، وهو الذى سخر 0ىف ذلك آليات لقوم يعقلون

البحر لتأكلوا منه حلماً طرياً وتستخرجوا منها حلية تلبسوا، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله، ولعلكم 
 وعالمات وبالنجم هم 0 وألقى ىف األرض رواسى أن متيد بكم، وأاراً وسبالً لعلكم تدون0تشكرون
  000يهتدون))

)  16-5(النحل: 

ولكن هذا اإلنسان- ىف التصور اإلسالمى كما هو ىف احلقيقة- على كل ما استودعه اهللا من أمانة اخلالفة 
 وعلى كل ما سخر له من القوى والطاقات واألشياء واألحياء فيه، وعلى كل ما 0الكربى ىف هذا امللك العريض

 على كل 00أودعه هو فيه من طاقات املعرفة واالستعداد إلدراك اجلوانب الالزمة له ىف اخلالفة من النواميس الكونية
 ويقعد به ضعفه أحياناً، ويالزمه جهله بنفسه ىف 0هذا هو خملوق ضعيف، تغلبه شهواته أحياناً، وحيكمه هواه أحياناً

 ولكن أكمل اهللا عليه 00 ومن مث مل يترك أمر نفسه ومنهجه ىف احلياة لشهواته وهواه وضعفه وجهله00كل حني
نعمته ورعايته، فتوىل عنه هذا اجلانب،  

  0الذى يعلم- سبحانه- أن اإلنسان ال يقدر عليه قدرته على املادة، وال يعلم مبقتضياته علمه بقوانني املادة

وأول ما ظهر من ضعفه وعجزه وخضوعه لإلغراء والشهوات، ما يصوره القرآن الكرمي من استسالمه 
 00إلغواء الشيطان له بشهوة اخللد وشهوة امللك، ونسيانه أنه عدوه الذى يتربص به، ونسيانه كذلك حتذير اهللا له

وهو تصوير للحقيقة اخلالدة ىف اإلنسان- ما مل يعتصم باهللا ومنهجه للحياة- وإال فهو الشقاء والنكد ىف احلياة الدنيا 
وىف احلياة األخرى:  



  
 

 فسجدوا، إال 0 وإذ قلنا للمالئكة: اسجدوا آلدم0((ولقد عهدنا إىل آدم من قبل، فنسى ومل جند له عزماً
 إن لك أال جتوع فيها وال 0 فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى0إبليس أىب

 فوسوس إليه الشيطان: قال: يا آدم هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال 0 وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى0تعرى
 مث اجتباه ربه 0يبلى؟ فأكال منها، فبدت هلما سوآما، وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة، وعصى آدم ربه فغوى

 قال: اهبطا منها مجيعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مىن هدى: فمن اتبع هداى فال يضل 0فتاب عليه وهدى
 قال: رب مل حشرتىن أعمى 0 ومن أعرض عن ذكرى فإنه له معيشة ضنكا، وحنشره يوم القيامة أعمى0وال يشقى

 وكذلك جنزى من أسرف ومل يؤمن بآيات 0وقد كنت بصريا؟ قال: كذلك آتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى
                    00ربه، ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى))

) 127- 115(طه: 

وتتواتر اإلشارات على جهل اإلنسان بأمر نفسه ومستقبله ومصريه ومآالت أفعاله، مع تأثره بالشهوات 
وباهلوى وبالضعف حبيث ال يصلح- جبهالته هذه وضعفه وهواه- ألن يتوىل وضع منهج حلياته هو، وإن كان مزوداً 

  00 ىف إطار املنهج الذى رمسه اهللا حلياته00بالقدرة على استخدام املادة، ومعرفة قوانينها الالزمة له ىف اخلالفة

))  000((ولكن أكثر الناس ال يعلمون، يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا

) 7- 6(الروم: 

  000((ويسألونك عن الروح: قل: الروح من رىب وما أوتيتم من العلم إال قليالً))

)     85(اإلسراء: 

  000((وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً، وما تدرى نفس بأى أرض متوت، إن اهللا عليم خبري))

) 34(لقمان: 

  000((آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً))

) 19(النساء: 

  000((فعسى أن تكرهوا شيئاً، وجيعل اهللا فيه خرياً كثرياً))

)  12(النساء: 



  
 

((وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم، وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم، واهللا يعلم وأنتم ال 
  000تعلمون))

) 216(البقرة: 

  000((ال تدرى لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمراً))

)  1(الطالق:

  000((إن يتبعون إال الظن وما وى األنفس، ولقد جاءهم من رم اهلدى))

) 23(النجم: 

  000((ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن))

)  71(املؤمنون: 

  000((إن اإلنسان خلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه اخلري منوعاً))

) 19(املعارج: 

 وهى جتئ- غالباً- تعقيباً على التشريعات والتوجيهات الىت يسنها 000وغري هذه اإلشارات ىف القرآن كثري
اهللا للناس، وخيربهم معها أم ال يستطيعون أن يشرعوا ألنفسهم، وليست لديهم القدرات واالستعدادات الضرورية 
لوضع منهج حليام هم أنفسهم، ألم جيهلون أنفسهم، وجيهلون مآالت تصرفام ورغبام، وخيضعون ألهوائهم 

 وكلها مؤثرات جتعل من اخلطر على وجودهم، وعلى خط سريهم ىف احلياة، أن يتولوا  هم وضع 00وشهوام
  0شريعتهم وختطيط منهج حيام األصيل

  0فنجد هذه اإلشارات ىف مثل هذه املناسبات

  0((مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها، وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون))

)  18(اجلاثية: 

 وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم، وعسى أن حتبوا شيئاً وهو 0((كتب عليكم القتال وهو كره لكم
  00 واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون))0شر لكم

) 56(البقرة: 



  
 

((يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرهاً، وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن- إال أن 
 فغن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل اهللا فيه خرياً 0يأتني بفاحشة مبينة- وعاشروهن باملعروف

  000كثرياً))

) 19(النساء: 

((يا أيها النىب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدن، وأحصوا العدة، واتقوا اهللا ربكم ال خترجوهن من بيون، 
 ال تدرى لعل اهللا 00 ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه0 وتلك حدود اهللا0وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة

  000حيدث بعد ذلك أمراً))

) 1(الطالق: 

 وإن 0 فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلث ما ترك0((يوصيكم اهللا ىف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني
كانت واحدة فلها النصف، وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك- إن كان له ولد- فإن مل يكن له ولد وورثه 

 فإن كان له أخوة، فألمه السدس- من بعد وصية يوصى ا أو دين- آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون 0أبواه فألمه الثلث
  000 إن اهللا كان عليماً حكيماً))00 فريضة من اهللا00أيهم أقرب لكم نفعاً

)  11(النساء: 

كما جند التنصيص القاطع والتشديد احلاسم- الذى ال يقبل احملال واجلدال- على أنه ال يسلم املسلم، وال 
يؤمن املؤمن، حىت جيعل منهج اهللا للحياة منهجه، وشريعة اهللا للحياة شريعته، وال يتخذ من عند نفسه حلياته منهجاً 

 وكفر  معه كل من 0 وإال ادعى لنفسه- ذا- حق األلوهية فكفر بألوهية اهللا، وفض إفراد اهللا باأللوهية0وال شريعة
  0يقره على ادعاء حق األلوهية لنفسه، بادعاء حق التشريع من دون اهللا واختاذ منهج غري منهج اهللا للحياة

وتتوىل النصوص القاطعة املؤكدة هلذه القاعدة األساسية ىف اإلسالم على هذا النحو:  

((أمل تر إىل الذين يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل 
6Fالطاغوت(

 وإذا قيل هلم: تعالوا إىل ما أنزل 0)- وقد أمروا أن يكفروا به- ويريد الشيطان أن يضلهم ضالالً بعيدا1ً
 فكيف إذا أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيديهم، مث جاءوك 0اهللا وإىل الرسول، رأيت املنافقني يصدون عنك صدوداً

حيلفون باهللا إن أردنا إال إحساناً وتوفيقاً؟ أولئك الذين يعلم اهللا ما ىف قلوم، فأعرض عنهم، وعظهم، وقل هلم ىف 
 وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا ولو أم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللا 0أنفسهم قوالً بليغاً

                                      
  0 الطاغوت كل سلطان ال يستند إىل سلطان اهللا، وكل وضع ال جيعل شريعة اهللا أساساً للحياة1
 
 



  
 

 فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيها شجر بينهم، مث ال جيدوا ىف 0واستغفر هلم الرسول، لوجدوا اهللا تواباً رحيماً
  000أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً))

)  65: 60(النساء: 

 مبا 0((إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، حيكم ا النبيون الذين أسلموا- للذين هادوا- والربانيون واألحبار
 ومن مل 00 وال تشتروا بآياتى مثناً قليال0ًاستحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء، فال ختشوا الناس واخشون

 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني، واألنف باألنف، 00حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون
 ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك 00 فمن تصدق به فهو كفارة له0واألذن باألذن، والسن بالسن، واجلروح قصاص

 وقفينا على آلثارهم بعيسى ابن مرمي، مصدقاً ملا بني يديه من التوراة، وآتيناه األجنيل فيه هدى ونور، 00هم الظاملون
 ومن مل حيكم مبا 00 وليحكم أهل األجنيل مبا أنزل اهللا فيه0ومصدقاً ملا بني يديه من التوراة، وهدى وموعظة للمتقني

 00 وأنزلنا إليك الكتاب باحلق، مصدقاً ملا بني يديه من الكتاب ومهيمناً عليه00أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون
 ولو شاء اهللا 0 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا0ً وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق0فاحكم بينهم مبا أنزل اهللا

 إىل اهللا مرجعكم مجيعاً، فينبئكم مبا كنتم فيه 0 فاستبقوا اخلريات0جلعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيها آتاكم
 فإن 0 وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا، وال تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك00ختتلفون

 أفحكم اجلاهلية يبغون؟ ومن 00تولوا فاعلم أمنا يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوم، وإن كثرياً من الناس لفاسقون
  000أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون؟))

) 50- 44(املائدة: 

وىف هذا القدر كفاية لتقرير نظرية اإلسالم ىف شأن((اإلنسان)) وتسليطه على عامل املادة، وتسخريه له، 
 وىف الوقت ذاته تقرير عجزه على معرفة ذاته مبثل 00واتيانه القدرة على معرفة النواميس الكونية الالزمة له ىف اخلالفة

هذا الوضوح الذى يعرف به نواميس املادة- وإعفائه- تبعاً هلذا- من وضع منهج حياته الذاتية بنفسه، وعون اهللا له 
 إلزامه باتباع منهج اهللا هذا، وإخراجه من دائرة 00 مث00بوضع املنهج املالئم لكيانه وفطرته ووظيفته ىف األرض

اإلميان واإلسالم، إذا هو مل يتخذ هذا املنهج، أو إذا هو اختذ لنفسه منه جانباً وابتدع هو اجلانب اآلخر: ((واحذرهم 
 وانذاره بسوء احلال ىف الدنيا واآلخرة إن هو فعل ذلك أوبعضه: ((ومن 00أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك))

  000أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً، وحنشره يوم القيام أعمى))

) 124(طه: 

  000((فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله))

)                        279(البقرة: 



  
 

  0وغريها كثري

ونعود بعد هذا االستطراد ىف بيان وجهة النظر اإلسالمية ىف حقيقة ما أعطى اإلنسان من االستعداد ملعرفته 
 نعود إىل عناصر املأساة الىت تعانيها البشرية اليوم، باختاذها حضارة 00وما مل يعط، ومقتضيات هذا وذاك ىف حياته

ومناهج حياة، قائمة على ذلك((اجلهل املطبق))باإلنسان- كما يقرر((العامل))الغرىب الكبري- فنجد هذا اجلهل املطبق 
 ولكن بسبب عدم االعتبار 00 ال لذاته00باإلنسان- إىل جانب املعرفة الواسعة باملادة- عنصراً رئيسياً ىف هذه املأساة

به، مث املضى معه ىف إقامة مناهج للحياة البشرية، ىف معزل عن هدى اهللا، بل ىف عداء وإصرار على جتنب هدى اهللا، 
 كأم محر مستنفرة فرت 0وىف نفرة منه كالىت يصورها القرآن الكرمي ىف قوله تعاىل: فما هلم عن التذكرة معرضني

  000من قسورة؟!))

)  51- 49(املدثر: 

 فلنحاول معاجلة هذا 0وهذا يقودنا إىل العنصر الثاىن من عناصر هذه املأساة كما رتبناها ىف كلمة االفتتاح
  00العنصر الثاىن

ختبط واضطراب 

هذا((اجلهل املطبق)) باإلنسان الذى يتحدث عنه الدكتور((ألكسيس كاريل)) ، ىف منتصف القرن العشرين، 
البد أنه كان أعمق وأمشل فيما قبل هذا القرن، وقبل أن تبذل تلك اجلهود الضخمة ىف حماولة املعرفة، وقبل أن يتجه 

  0البحث إىل((اإلنسان)) وإىل علوم اإلنسان

وهذا اجلهل املطبق باإلنسان، الذى ستبقى جوانب منه مهما بذل من اجلهد ومهما تعددت حقول البحث 
  00ودرجاته، نظراً للصعوبات الذاتية الكامنة ىف تعقد موضوع احلياة من جهة، وىف طبيعة عقولنا من جهة أخرى

هذا اجلهل كان وما يزال يقتضى أن يظل اإلنسان ال صقاً باهللا- سبحانه- قريباً منه، ملتجئاً إليه، مهتدياً 
 وأال يغتر بفتوحات العقل والعلم ىف عامل املادة، وال مبهارته ىف اإلبداع 0مبنهجه الذى يضعه له عن علم وحكمة

املادى مهما بلغت قدرته، ومهما فهم أنه أتى باخلوراق ىف هذه اال- فيدفعه هذا الغرور إىل تطبيق حماوالته ىف عامل 
 وأال يفتنه هذا الغرور أيضاً، فيجعله حياول أن يضع حلياته مناهج 0 وخباصة حياة اإلنسان0املادة على عامل احلياة
  0 بله أن تكون معادية له، شاردة عنه0مستقلة عن منهج اهللا

ولكن الذى وقع ىف أوروبا أوالً، مث عمت بلوته األرض كلها فيما بعد، كان على الضد من هذا كله، ومن 
مث كان التخبط، وكانت الشقوة، وكان خط الدمار الذى تنحدر فيه البشرية إىل اهلاوية ىف هذا الزمان، وكانت هذه 

  0األزمة احلادة الىت يواجهها((وجود)) اإلنسان



  
 

إن هذا اإلخالص العلمى الذى يدفع رجالً كالدكتور كاريل ىف منتصف القرن العشرين أن يقول: ((وواقع 
 0 مل يكن له جمال ىف االندفاعة العاتية الىت اندفعتها أوروبا ىف الشرود عن كل توجيه ديىن00األمر أن جهلنا مطبق))

ذلك أن مالبسات نكدة وقعت بني الكنيسة هناك والعلماء، جعلت الناس يشردون من ظل الكنيسة- ومن كل ظل 
للدين شروداً ال عقل فيه وال وعى، وال جمال لتحكيم العقل والوعى، وال لسماع أية كلمة خملصة للتفرقة بني الدين 
  0ىف ذاته والكنيسة أوالً، مث بني قدرة اإلنسان عن العمل ىف عامل املادة وعجزة عن العمل ىف منهج حياة اإلنسان أخرياً

 وإليك عنصراً واحداً من عناصره:  00وكان هلذا الشرود أسبابه املفهومة ىف أوروبا

كانت مناهج البحث العلمى قد نشأت- ىف ظل اإلسالم- ىف جامعات األندلس والشرق كما يقول دوهرنج 
وبريفولت- وكانت أوروبا ىف القرن اخلامس عشر تنهل من هذه اجلامعات، وتعرف ألول مرة ىف تارخيها شيئاً عن 
هذا املناهج، وشيئاً عن املذهب التجريىب(الذى عرف به فيما بعد روجر بيكون وفرنسيس بيكون) واألول يعترف 

  0اعترافاً صرحياً بأنه اقتبس من((العامل)) اإلسالمى

وىف هذا يقول دوهرنج:            

 ومن أين 00((إن آراء روجر بيكون ىف العلوم أصدق وأوضح من آراء مسيه املشهور(فرنسيس بيكون)))
 Opus والقسم اخلامس من كتابه: (0استقى روجر بيكون ما حصله ىف العلوم؟ من اجلامعات اإلسالمية ىف األندلس

majus  الذى خصصه للبحث ىف البصريات، هو ىف حقيقة األمر نسخة من كتاب املناظر البن اهليثم، وكتاب) (
  0بيكون ىف مجلته شاهد ناطق على تأثره بابن حزم

:  Making of Humanity)ويقول بريفولت ىف كتابه: ((بناء اإلنسانية)) (

((إن روجر بيكون درس اللغة العربية، والعلم العرىب، والعلوم العربية ىف مدرسة أكسفورد، على خلفاء 
معلمية العرب ىف األندلس، وليس لروجر بيكون وال لسميه الذى جاء بعده احلق ىف أن ينسب إليهما الفضل ىف 

 0 فلم يكن روجر بيكون إال رسوالً من رسل العلم واملنهج اإلسالميني إىل أوروبا املسيحية0ابتكار املنهج التجريىب
 0وهو مل ميل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه للغة العربية وعلوم العرب، هو الطريق الوحيد للمعرفة احلقة

واملناقشات الىت دارت حول واضعى املنهج التجريىب، هى طرف من التحريف اهلائل ألصول احلضارة األوروبية، وقد 
كان منهج العرب التجريىب ىف عصر بيكون قد انتشر انتشاراً واسعاً، وانكب الناس، ىف هلف، على حتصيله ىف ربوع 

) 202أوروبا(ص 

 00 ولكن مثاره كانت بطيئة النضج0((لقد كان العلم أهم ما جادت به احلضارة العربية على العامل احلديث
إن العبقرية الىت ولدا ثقافة العرب ىف أسبانيا، مل تنهض ىف عنفواا إال بعد مضى وقت طويل على اختفاء تلك 



  
 

 ومل يكن العلم وحده هو الذى أعاد إىل أوروبا احلياة، بل إن مؤثرات أخرى كثرية من 0احلضارة وراء سحب الظالم
)  202مؤثرات احلضارة اإلسالمية بعثت باكورة أشعتها إىل احلياة األوروبية(ص 

((إنه على الرغم من أنه ليس مثة ناحية واحدة من نواحى االزدهار األوروىب إال وميكن إرجاع أصلها إىل 
مؤثرات الثقافة اإلسالمية بصورة قاطعة، فإن هذه املؤثرات توجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون، ىف نشأة تلك 

 أى ىف العلوم الطبيعية، وىف 0الطاقة الىت تكون ما للعامل احلديث من قوة متمايزة ثابتة، وىف املصدر القوى الزدهاره
  0)190روح البحث العلمى(ص 

((إن ما يدين به علمنا للعرب ليس فيما قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة، بل يدين هلا 
 وعلم النجوم عند اليونان ورياضيام كانت 0 فالعامل القدمي- كما رأينا- مل يكن للعلم فيه وجود0بوجوده نفسه

علوماً أجنبية استجلبوها من خارج بالدهم، وأخذوها عن سواهم، ومل تتأقلم ىف يوم من األيام، فتمتزج امتزاجاً كلياً 
 ولكن أساليب البحث ىف دأب 0 وقد نظم اليونان املذاهب وعمموا األحكام ووضعوا النظريات0بالثقافة اليونانية

وأناة ومجع املعلومات اإلجيابية وتركيزها، واملناهج التفصيلية للعلم، واملالحظة الدقيقة املستمرة، والبحث التجريىب، 
 ومل يقارب البحث العلمى نشأته ىف العامل القدمي إال ىف اإلسكندرية ىف 0كل ذلك كان غريباً متاماً عن املزاج اليوناىن

 أما ما ندعوه((العلم)) فقد ظهر ىف أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة، ولطرق من االستقصاء 0عهدنا اهلليىن
 وهذه الروح وتلك املناهج 0مستحدثة، بطرق التجربة واملقاييس وتطور الرياضيات إىل صورة مل يعرفها اليونان

  0)))109أوصلها العرب إىل العامل األوروىب(ص 

 * * *

وعندما انتقل املنهج اإلسالمى الواقعى التجريىب إىل العقلية األوروبية، اجته الفكر الغرىب إىل البحوث العلمية 
 وبدأ البحث العلمى يكشف حقائق فلكية وجغرافية وطبيعية، غري تلك اموعة من األوهام واألساطري 0التجريبية

واخلرافات الىت تتبناها الكنيسة وتعتربها((حقائق مقدسة)) وهى ليست من النصرانية ىف شئ، إمنا هى جمرد أفكار- 
غري علمية- كانت شائعة ىف تلك األزمان- ومل يتنزل ا كتاب من عند اهللا- فتبنتها الكنيسة، ودافعت عنها بوصفها 

   0جزاءاً من((العقيدة))

ولقد وقفت الكنيسة وقفة عنيدة ىف وجه هذا االجتاه اجلديد املنبثق من منبع الثقافة اإلسالمية ىف األندلس وىف 
 وقابلت نتائج حبوث الطليعة من العلماء األوروبيني الذين استقوا من ذلك النبع، جبفوة وعداء 0الشرق كذلك

شديدين، واستخدمت سلطاا ضدهم بوحشية كان من جرائرها ذلك الشرود من الكنيسة، إهلها الذى تستطيل بامسه 
 فقد كان كل اعتراف أو خضوع للدين معناه االعتراف 0زوراً وتاناً، ومن كل ظل للدين وللتوجيه الديىن

  0واخلضوع هلذا الطغيان الكنسى الغشوم



  
 

وعندئذ كان ذلك الفصام النكد بني الدين والعلم حىت مطلع القرن العشرين ىف أوروبا، وظل اندفاع الناس- 
 ومل يهدأ هذا 00 فرت من قسورة))0والعلماء خاصة- ىف شرودهم اآلبق عن الدين كله((كأم محر مستنفرة

 حيث جعل بعضهم يقف ليلتقط أنفاسه الالهثة، وهو حيس باخلواء 0الشرود- شيئاً ما- إال ىف مطلع القرن العشرين
  00الروحى من آثار الرحلة اجلاهدة، ىف التيه املقفز، حنو أربعة قرون

 * * *

وما بنا- ىف هذا البحث امل- أن نستعرض بالتفصيل كل املالبسات والظروف، الىت أحاطت ذا الفصام 
7Fالنكد- ىف أوروبا- بني العلم والدين(

)، وال أن نصور بالتفصيل مدى الألواء والشقوة الىت عانتها البشرية كلها، 1
 وتعادى هذا املنهج، وتبتدع لنفسها- جبهلها املطبق- 0وهى تشرد من اهللا، وتتخلى على كل ظل ملنهجه للحياة

  0مناهج من عند أنفسها طوال هذه القرون

  0ولكننا سنحاول فقط اختيار بعض النماذج لتخبط البشرية ىف التيه الطويل

 * * *

إن الثمرة الطبيعية البديهية جلهلنا حبقيقة اإلنسان- أو حىت لعدم إدراكنا كل جوانب هذه احلقيقة، بفرض أننا 
 وأن أى 0وصلنا أو قد نصل إىل بعض جوانبها- هى أننا عاجزون عن وضع نظام شامل مضبوط صاحل مصلح حلياته

نظام نضعه له من عند أنفسنا- بعيداً عن منهج اهللا- البد أن يعرض احلياة اإلنسانية، ويعرض اإلنسان نفسه، للعطب 
  00والدمار، ىف صورة من صور العطب والدمار

 لنفرض أننا كنا جنهل قوانني املادة، 00 ولكننا نؤثر أن نضعها ىف صورة عملية حسية واقعية00هذه بديهية
جهلنا بقوانني احلياة- واحلياة اإلنسانية بصفة خاصة- مث أردنا أن نتعامل- جبهلنا هذا الكلى أو اجلزئى- مع املادة؟ 

 يقع أن تتلف املادة الىت نتعامل معها- كلياً أو جزئياً- إن مل حتطمنا هذه املادة 00فما الذى كان يقع؟ النتيجة معروفة
  00 ومثل هذا قد حدث متاماً ىف احلياة البشرية00وتدمرنا

ولكن التلف والدمار حني يقع ىف عامل املادة ال ينشئ آثاراً يصعب تداركها، وال حيطم أشياء مثينة غالية 
 وال يتخلف منه ما ختلف عن حماوالتنا عالج شئون اإلنسانية ىف معزل 0مثل((العنصر اإلنساىن)) و((احلياة اإلنسانية))

 وال مثل ذلك 0عن خالقها العليم حبقيقتها، اخلبري بالنواميس الىت حتكم حياا، واتصاالا ذا الكون الذى تعيش فيه
  00 مث التهديد بالدمار األخري ىف اية اخلط املشئوم00التخبط والشقاء واحلرية والقلق، والتلف والفساد

                                      
  0 يراجع بتوسع ىف هذا املوضوع كتاب((املستقبل هلذا الدين)) فصل((الفصام النكد))1



  
 

 وتبدو معها التضحيات اهلائلة، واملذابح 0إن هذه الظواهر النكدة تتجلى اآلن ىف كل جوانب احلياة البشرية
  00 ((اإلنسان))00الرهيبة، والتقلبات العاتية، والشقوة الىت تسحق أمثن عناصر الكون

وسنقف وقفات جمملة أمام مناذج بعينها من جتارب البشرية الذاتية- ىف معزل عن هدى اهللا ومنهجه للحياة- 
 فضالً على أن طبيعة 0 منذ كان استقصاؤها متعذرا0ًىف تاريخ البشرية من القدمي إىل احلديث، تشري إىل سائر النماذج

  0هذا البحث امل ال حتتمله

هذه النماذج تتناول املسائل الرئيسية الثالثة ىف حياة اإلنسان:  

  0مسألة النظرة إىل اإلنسان وحقيقة فطرته واستعدادته -1

  0 مسألة النظرة إىل املرأة وعالقة اجلنسني -2

  0 مسألة النظم االقتصادية واالجتماعية -3

اإلنسان وفطرته واستعداداته 

 وفذ كذلك ىف 0 وفذ ىف وظيفته وغاية وجوده0 فذ ىف طبيعته وتركيبه0((اإلنسان)) كائن فذ ىف هذا الكون
 00مآله ومصريه

 وخملوق بقدر 0إنه خملوق غري مكرر ىف مجيع اخلالئق الىت عرفناها، والىت حيدثنا اهللا عنها كذلك وال نراها
 وهذا واضح فيما نقلناه من اآليات 00 وخملوق لغاية فلم خيلق عبثاً وال سدى0فلم يوجد هكذا مصادفة وال جزافاً

  00 وىف نظرة اإلسالم إىل اإلنسان جبملتها0القرآنية ىف الفصل السابق

ومتيز اإلنسان خبصائص ال توجد ىف عامل األحياء هو الذى جعل((جوليان هكسلى)) ىف((الداروينيه احلديثة)) 
 وهو ال يتراجع عنها إال مضطراً أمام ضغط 0يتراجع عن الكثري من((الداروينية القدمية))، الىت قررها((داروين))

 إذ يعترف بأن اإلنسان((حيوان خاص)) وأنه له((خصائص)) مل تالحظ ىف 0احلقائق الواقعية الىت حتتم هذا التراجع
  0 وأن هلذه اخلصائص آثاراً متفردة كذلك0أى حيوان آخر

  0ولندعه هو يتكلم ىف فصل من كتابه: ((اإلنسان ىف العامل احلديث)) بعنوان((تفرد اإلنسان))

((لقد تأرجح رأى اإلنسان كاخلطار (البندول) فيما يتعلق مبركزه بالنسبة لبقية احليوانات، بني إعجابه 
 0 تفصل بينه وبني احليوانات هوة سحيقة جداً وحيناً آخر هوة صغرية جداً 0الشديد أو القليل بنفسه

((وبظهور نظرية ((داروين)) بدأ اخلطار (البندول) يتأرجح عكسياً، واعترب اإلنسان حيواناً مرة أخرى.. 
ووصل اخلطار شيئاً فشياً إىل أقصى مدى تأرجحه، وظهر ما بدأ أنه النتائج املنطقية لفروض ((داروين)). فاإلنسان 



  
 

((حيوان)) كغريه من احليوانات. ولذلك فإن آراءه ىف معىن ا حلياة اإلنسانية، واملثل العليا، ال تستحق تقديراً أكثر من 
آراء الدودة الشريطية أو بكتريا الباشلس! والبقاء هو املقياس الوحيد للنجاح التطورى. ولذلك فكل الكائنات احلية 
متساوية القيمة. وليست فكرة التقدم إال فكرة إنسانية. ومن املسلم به أن اإلنسان ىف الوقت احلاضر سيد املخلوقات 

 0ولكن قد حتل حمله القطعة أو الفأر! 

((ومل تصغر اهلوة هنا بني اإلنسان واحليوان، نتيجة املبالغة ىف إعطاء احليوان صفات اإلنسان، وإمنا نتيجة 
التقليل من الصفات اإلنسانية ىف اإلنسان,.. ومع ذلك فقد ظهر منذ عهد قريب اجتاه جديد، سببه ىف الغالب زيادة 

 0املعرفة واتساع نطاق التحليل العلمى

((إن اخلطار يتأرجح ثانية: وتتسع اهلوة بني اإلنسان واحليوان مرة أخرى.. وبعد نظرية ((داروين)) مل يعد 
8Fاإلنسان يستطيع جتنب اعتبار نفسه حيواناً(

) ولكنه بدأ يرى نفسه حيواناً غريباً جداً وىف حاالت كثرية ال مثيل هلا. 1
 00وحتليل تفرد اإلنسان من الناحية البيولوجية مل يبلغ متامه بعد وما هذا املقال إال حماولة لعرض مركزه احلاىل

9F((وأول خصائص اإلنسان الفذة، وأعظمها وضوحاً، قدرته على التفكري التصورى(

).. ولقد كان هلذه 2
10Fاخلاصية األساسية ىف اإلنسان نتائج كثرية. وكان أمهها منو التقاليد املتزايدة(

 أو –).. ومن أهم النتائج تزايد التقاليد 3
 ما يقوم به اإلنسان من حتسني فيما لديه من عدد وآالت.. وإن العدد والتقاليد –إذا شئت من أهم مظاهر احلقيقة 

 ىف القوت –هلى اخلواص الىت هيأت لإلنسان مركز السيادة بني سائر الكائنات احلية.. وهذه السيادة ((البيولوجية)) 
 0 من خاصية أخرى من خواص اإلنسان الفذة–احلاضر 

((.. وهكذا يضع علم احلياة ((اإلنسان)) ىف مركز مماثل ملا أنعم به عليه كسيد املخلوقات.. كما تقول 
11Fاألديان (

4(0 

((ولقد أدى الكالم والتقاليد والعدد إىل كثري من خواص اإلنسان األخرى الىت ال مثيل هلا بني املخلوقات 
 0األخرى، ومعظمها واضح معروف

((واإلنسان ال مثيل له أيضاً كنوع مسيطر. إذ انقسمت كل األنواع األخرى املسيطرة على مئات وآالف 
كثرية من األنواع املنفصلة، وجتمعت ىف أجناس وفصائل عديدة، وجمموعات أكرب. أما اإلنسان فقد حافظ على 

 0سيادته من غري انقسام. ولقد مت تنوع سالالت ىف حدود نوع واحد

                                      
 هذا جمرد رأى هلكسلى بوصفه ((داروينيا)) وهو طبعاً يعز عليه أن يتراجع عن فروض داروين كلية أمام ضغط احلقائق اجلديدة، ولكنه يتراجع بالفعل وهو يتظاهر بأنه ثابت على أصول 1

 0النظرية ! واإلنسان حيتوى الكيان احليواىن من الناحية العضوية ولكنه ليس حيواناً باملعىن الذى تقوله الداروينية
 0 التخيل2
 0 الناشئة من رصيد التجارب اإلنسانية3
 مث أرغمته احلقائق مرة أخرى فختم هذا التراجع بقوله: ((ولكن 0 بعد اعتراف هكسلى هكذا عاد ليسترد موقفه، إن النظرية الدينية مل تكن صحيحة ىف تفصيلها أو ىف كثري مما تضمنته4

  0 وهكذا يتأرجح بني ضغط احلقائق وبني مقتضيات اإلحلاد واملادية!0كان هلا أساس جيولوجى متني))



  
 

 0((وأخرياً فإن اإلنسان ال مثيل له بني احليوانات الراقية ىف طريقة تطوره 

 وحنن اآلن ىف مركز يسمح لنا بتعريف 00((ولإلنسان خاصية أخرى بيولوجية، وهى تفرد تاريخ تطوره
 0 وأما خاصية اإلنسان اجلوهرية ككائن حى مسيطر فهى((التفكري املعنوى))0تفرد اإلنسان ىف تطوره

 واآلن نعود إليها، 0((ولقد كان حبثنا حىت اآلن بطريقة عامة ىف خصائص اإلنسان من ناحية التطور واملقارنة
 فأوالً جيب أن يغرب عن بالنا، أن الفرق بني اإلنسان واحليوان ىف 00ونبحث فيها وىف نتائجها بشئ من اإلسهاب

 ولكنها تبدو عاجزة عن معرفة 00 وكلنا على علم بقوة الغريزة ىف احلشرات00العقل أعظم بكثري مما نظن عادة
 بينما للتفكري عند اإلنسان أمهية بيولوجية كربى حىت عندما 00 وليست الثدييات بأفضل من ذلك0طرق جديدة

 والبد أن يكون سلوك احليوانات عرفياً- أى أنه ثابت ىف حدود ضيقة- أما 0تسود تفكريه العادة واحملاولة واخلطأ
 وهلذه الزيادة ىف املرونة نتائج 00 حراً ىف األخذ والعطاء على حد سواء00اإلنسان فقد أصبح ىف سلوكه حراً نسبياً

 فقد أدت هذه املرونة مثالً إىل 0 واإلنسان أيضاً فريد ىف بعضها00أخرى سيكولوجية يتناساها رجال الفلسفة العقلية
 ومع ذلك فطبقاً لآلراء احلديثة 00كون اإلنسان هو الكائن احلى الوحيد، الذى البد له أن يتعرض للصراع النفسى

  0توجد ىف((اإلنسان)) أجهزة لتقليل النزاع إىل أقصى حد، وهى الىت يعرفها علماء النفس بالكبت والقمع

((وهذه اخلواص الىت امتاز ا اإلنسان، والىت ميكن تسميتها((نفسية)) أكثر منها((بيولوجية)) تنشأ من 
خاصية أو أكثر من اخلواص الثالث اآلتية:    

  0((األوىل)) قدرته على التفكري اخلاص والعام

  0((الثانية)) التوحيد النسىب لعملياته العقلية، بعكس انقسام العقل والسلوك عند احليوان

((الثالثة)) وجود الوحدات االجتماعية مثل القبيلة واألمة واحلزب واجلماعة الدينية، ومتسك كل منها 
  0بتقاليدها وثقافتها

12F((وهناك نتائج ثانوية كثرية لتطور العقل من مرحلة ما قبل اإلنسان إىل مرحلة اإلنسان(

 وهى بال شك 0)1
 ولنذكر منها العلوم الرياضية البحتة واملواهب املوسيقية، والتقدير واإلبداع الفنيني، 0فريدة من الناحية البيولوجية

  00والدين، واحلب املثاىل

 ففى احلقيقة أن معظم أوجه النشاط اإلنساىن 00((ولكن ال يكفى هنا أن حنصى يعض أوجه النشاط
 وقد يكون لتفرد اإلنسان نتائج 00 وكذلك فهى فذة من الناحية البيولوجية0وخواصه، نتائج ثانوية خلواصه األصلية

  00ثانوية أخرى مل تستغل بعد

                                      
  00 حنن ننقل نصوص هكسلى كما هى- بغض النظر عما خنالفه فيه ىف نشأة اإلنسان1



  
 

13F((وبذلك يكون اإلنسان فريداً ىف أحواله أكثر مما نظن اآلن))(

1 (

 Man              ((does not كريسى موريسون)) ىف كتابه: 0كذلك يقول العامل األمريكى: ((أ
sand alone))   :((العلم يدعو إىل اإلميان))الذى ترمجه إىل العربية األستاذ حممود صاحل الفلكى بعنوان 

          00((إن القائلني بنظرية التطور(النشوء واالرتفاء) مل يكونوا يعلمون شيئاً عن وحدات الوراثة(اجلينات)
  0)145(ص 

((لقد رأينا أن ((اجلينات)) متفق على كوا تنظيمات أصغر من امليكروسكوبية للذرات ىف خاليا الوراثة 
 وهى تتحكم تفصيالً ىف 0 وهى حتفظ التصميم، وسجل السلف، واخلواص الىت لكل شئ حى0جبميع الكائنات احلية

اجلذر واجلذع والورق والزهر والثمر لكل نبات، متاما كما تقرر الشكل والقشر والشعر واألجنحة لكل حيوان مبا فيه 
  0)147اإلنسان)) (ص 

 حىت إن 0((ويالحظ أن مجيع الكائنات احلية، منفصل بعضها عن بعض وات كثيفة ال ميكن عبورها000
  0احليوانات املتقاربة ينفصل بعضها عن بعض كذلك))

((واإلنسان حيوان من رتبة الطليعة، وتكوينه يشبه فصائل((السيميا)) (األوراجنتان والغوريال والشمبانزى) 
ولكن هذا الشبه اهليكلى ليس بالضرورة برهاناً على أننا من نسل أسالف سينمائية (من القرود) أو أن تلك القرود 

 قد تطور من مسك Cod) وال ميكن أحد أن يزعم أن مسك القد(0هى ذرية منحطة لإلنسان
 وإن يكن كالمها يسكن املياه نفسها، ويأكل الطعام نفسه، وهلما عظام تكاد تكون Hoddock)احلساس(
  0)142 (ص 000متشاة

إن ارتقاء اإلنسان احليواىن إىل درجة كائن مفكر شاعر بوجوده هو خطوة أعظم من أن تتم عن طريق 
  0التطور املادى، ودون قصد ابتداعى

 ولكن ما الذى يدير هذا اجلهاز؟ ألنه 0((وإذا قبلت واقعية القصد، فإن اإلنسان بوصفه هذا قد يكون جهازاً
  0 وكذلك ال يزعم أنه مادى0 والعلم ال يعلل من يتوىل إدارته0بدون أن يدار، ال فائدة منه

((لقد بلغنا من التقدم درجة تكفى ألن نوقن بأن اهللا قد منح اإلنسان قبساً من نور، وال يزال اإلنسان ىف 
طور طفولته من وجهة اخللق، وقد بدأ يشعر بوجود ما يسميه بـ ((الروح)) وهو يرقى ىف بطء ليدرك هذه اهلبة، 

  0ويشعر بغريزته أا خالدة

                                      
    0 مقتطفات متفرقة00 من كتاب((اإلنسان ىف العامل احلديث)) ترمجة حسن خطاب1



  
 

((وإذا صح هذا التعليل- ويبدو أن املنطق الذى يسنده ال ميكن دحضه- فإن هذه الكرة األرضية الصغرية 
 فعلى قدر ما نعلم قد تولد عن عاملنا الصغري 0الىت لنا، ورمبا غريها كذلك، تكسب أمهية مل حيلم ا أحد من قبل

 وهذا يرفع اإلنسان من مرتبة الغريزة احليوانية إىل درجة القدرة 0هذا، أول جهاز مادى أضيف إليه قبس من نور اهللا
على التفكري، الىت ميكن ا اآلن أن يدرك عظمة الكون ىف اشتباكاته، ويشعر شعوراً غامضاً بعظمة اهللا ماثلة ىف خلقه 

  0)188- 187(ص 

  مل يكن هلا فكرة قط، وأى احتاد للعناصر مل يتولد عنه Atom. Molecule)((إن أية ذرة أو جزئية(
 ولكن كائنات حية معينة قد خلقت تبعاً حلوافز معينة للحياة، 0رأى أبداً وأى قانون طبيعى مل يستطع بناء كاتدرائية

 فما هو 0 ونتيجة هذا وذاك كل ما نراه من عجائب العامل0وهذه الكائنات تنتظم شيئاً تطيعه جزئيات املادة بدورها
 وماذا أيضاً؟ شئ غري ملموس، أعلى كثرياً من املادة 0هذا الكائن احلى؟ هل هو عبارة عن ذرات وجزئيات؟ أجل

 وخمتلف جداً عن كل ما هو مادى مما صنع منه العامل، لدرجة أنه ال ميكن رؤيته 0لدرجة أنه يسيطر على كل شئ
 إن((روح اإلنسان هى سيدة مصريه)) ولكنها 0 وهو- فيما نعلم- ليست له قوانني حتكمه0وال وزنه وال قياسه

 وقد أوجدت لإلنسان قانوناً لألخالق ال ميلكه أى حيوان آخر، وال حيتاج 0تشعر بصلتها باملصدر األعلى لوجودها
 فإذا مسى أحد ذلك الكيان بأنه فضلة لتكوينات املادة، ال لشئ سوى أنه ال يعرف كنهه بأنبوبة االختبار، فهو 0إليه

 إنه شئ موجود، يظهر نفسه بأعماله، وبتضحياته، وبسيطرته على 00إمنا يزعم زعماً ال يقوم عليه برهان
 هذه هى خالصة 00املادة،وباألخص على رفع اإلنسان املادى من ضعف البشر وخطئهم إىل اإلنسجام مع إرادة اهللا

 وفيها كشف عن 0 وفيها تفسري لالشتياق الكامن ىف نفس اإلنسان، لالتصال بأشياء أعلى من نفسه0القصد الرباىن
  0)202- 201 (ص 00 هذه هو الدين))00أساس حافزه الديىن

وتفرد اإلنسان ىف هذا الكون بطبيعته وتركيبه، وىف وظيفته وغاية وجوده، وىف مآله ومصريه، هو الذى يقرره 
التصور اإلسالمى عن اإلنسان ىف نصوصه الكثرية، فكلها تقرر أن هذا اإلنسان، خلق خلقة فذة خاصة مقصودة، 

وعينت له وظيفة، وجعلت لوجوده غاية، وأنه كذلك مبتلى باحلياة خمترب فيها، حماسب ىف النهاية على سلوكه فيها، 
  000هذا السلوك الذى يقرر جزاءه ومصريه

جند هذا ىف قصة آدم:            

) 30 اآلية))   (البقرة: 00((وإذ قال ربك للمالئكة إىن جاعل ىف األرض خليفة

 فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 0((إذ قال ربك للمالئكة إىن خالق بشراً من طني
) 72-71                                                                      (ص: 000ساجدين))

((ولقد كرمنا بىن آدم، ومحلناهم ىف الرب والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثري ممن خلقنا 
)  70                                                             (اإلسراء: 000تفضيالً))



  
 

) 4                                       (التني: 000((لقد خلقنا اإلنسان ىف أحسن تقومي))

وجنده ىف ظروف شىت:  

)         56                                 (الذرايات: 000((وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون))

) 2     (امللك: 000((الذى خلق املوت واحلياة ليبلوكم أحسن عمالً))

 ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً، وحنشره يوم القيامة 0((فمن اتبع هداى فال يضل وال يشقى
)     124-123                                                       (طه: 000أعمى))

 * * *

 سواء ىف تركيبه العضوى، أو تركيبه العقلى والروحى، كما هو معقد 0واإلنسان كائن معقد شديد التعقيد
ىف أوجه نشاطه املختلفة، الىت ال يعرف أحد حىت اليوم طبيعتها، وال حقيقة االرتباطات بينها، إذ كل ما أمكن هو 

  0مالحظة ظواهرها وسطوحها

وهذا التعقيد ال يبدو ىف كيان اإلنسان ككل فحسب، بل إنه ليتجلى كذلك ىف كل خلية حية من خالياه 
  00الىت ال حتصى

 وحىت لو تسىن كشف عناصر تكوينها املادى، فإن 00وإىل هذه اللحظة مل يكشف أحد سر تكوين اخللية
 وليست هذه سوى اخلطوة األوىل ىف 0 ويبدو كأنه سيظل كذلك0عنصر احلياة الذى فيها جمهول الكنه والكيفية

 إن هذه اخللية تتصرف كما لو كانت كائناً عاقالً رشيداً يدرك متاماً 00الطريق الطويل ملعرفة أسرار اخللية احلية
وظيفته املقبلة، كما يدرك دوره مع بقية اخلاليا، وميضى ىف طريقه مهتدياً ال يضل أبداً، ألداء دوره هذا، ىف دقة 

 0وإصابة ال يتمتع ما العقل البشرى ذاته !

وعن هذه األسرار، وأسرار االرتباطات بني مركبات الكائن البشرى ووظائفه وأوجه نشاطه املختلفة يقول 
الدكتور ((ألكسيس كاريل) ما سبق أن صدرنا به الفصل األول. وما نعيد هنا فقرات منه لضرورة وضعها حتت العني 

ىف هذه اللحظة : 

((وواقع األمر أن جهلنا مطبق. فأغلب األسئلة الىت يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون اجلنس البشرى 
تظل بال جواب، ألن هناك مناطق غري حمددة ىف دنيانا الباطنية ما زالت غري معروفة.. فنحن ال نعرف اآلن اإلجابة 

عن أسئلة كثرية مثل :  

((كيف تتحد جزئيات املواد الكيماوية لكى تكون املركب واألعضاء املؤقتة للخلية؟ 



  
 

((كيف تقرر اجلينس (ناقالت الوراثة) املوجود ىف نواة البويضة امللقحة صفات الفرد املشتقة من هذه 
البويضة؟ 

((كيف تنتظم اخلاليا ىف مجاعات من تلقاء نفسها، مثل األنسجة واألعضاء؟ فهى كالنمل والنحل تعرف 
مقدماً الدور الذى قدر هلا أن تلعبه ىف  حياة اموع. وتساعدها العمليات  امليكانيكية اخلفية على بناء جسم بسيط 

  0معقد ىف الوقت ذاته

((ما هى طبيعة تكويننا النفساىن والفسيولوجي؟ إننا نعرف أننا مركب من األنسجة واألعضاء والسوائل 
 0والشعور.. ولكن العالقات بني الشعور واملخ ما زالت لغزاً 

((إننا ما زلنا حباجة إىل معلومات كاملة تقريباً عن فسيولوجية اخلاليا العصبية .. إىل أى مدى تؤثر اإلرادة ىف 
اجلسم؟ كيف يتأثر العقل حبالة األعضاء؟ على أى وجه تستطيع اخلصائص العضوية والعقلية، الىت يرثها كل فرد أن 

إخل؟ ………تتغري بواسطة احلياة واملواد الكيماوية املوجودة ىف الطعام واملناخ والنظم النفسية واألدبية؟ 

وهذا التعقيد ىف تركيب الكائن اإلنساىن، وىف وظائفه وأوجه نشاطه، هو الذى يتسق مع ضخامة وتشعب 
وظيفته األساسية ىف خالفة هذه األرش، كما أنه هو الذى يتسق مع طبيعة نشأته الىت حدثنا اهللا عنها :  

((إذ قال ربك للمالئكة : إىن خالق بشراً من طني. فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
) 72-71          (ص: 00ساجدين))

 هى 0– على ما بينهما من آماد وآفاق ال حتد –فالكينونة الىت تنبثق ابتداء من الطني والنفخة من روح اهللا 
الىت يتوقع فيها مثل هذا التعقيد الشديد، الذى يستعصى على العقل البشرى، ألنه فوقه وأكرب منه. على حني أنه يسري 

يسري على اهللا سبحانه : 

) 32 ( النجم : 000((هو أعلم بكم إذ أنشأكم من األرض، وإذ أنتم أجنة ىف بطون أمهاتكم)) 

 (( أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري؟ ))  

)  16( ق : 00 ((ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وحنن أقرب إليه من حبل الوريد)) 

 * * *

 كائن يؤلف كل فرد فيه بذاته عاملاً فذا مفرداً ال مثيل له ىف سائر أفراده . على – بعد هذا وذاك –واإلنسان 
كل ما جيمع أفراد اجلنس كله من اخلصائص ((اإلنسانية)) املشتركة.. وهذا مما يزيد األمر تعقيداً ، ويزيد دراسة 



  
 

 على – ىف فرديته املتميزة –((اإلنسان)) صعوبة، بل تعذراً، دون املعرفة الكاملة بالسمات املميزة لكل فرد على حدة 
 00 إىل معرفة كل التركيب العضوى والنفسى العام للجنس البشرى – ىف ماليني السنني –فرض أنه أمكن الوصول 

وىف هذه الفردية يقول دكتور . كاريل :  

_((إن الفردية جوهرية ىف اإلنسان. إا ليست جمرد جانب معني من اجلسم، إذ أا تنفذ إىل كياننا.. وهى 
جتعل ((اللذات)) حدثاً فريداً ىف تاريخ العامل.. إا تطبع اجلسم والشعور. كما تطبع كل مركب ىف الكل بطابعها 

 0) 281 (ص 000اخلاص وإن ظلت غري منظورة )) 

((مييز األفراد كل منهم عن اآلخر بسهولة بواسطة تقاطيع وجوههم وإشارم وطريقتهم ىف املشى، وصفام 
 –العقلية واألدبية اخلاصة. ومع أن الزمن حيدث تغيريات كثرية ىف مظهر األفراد، إال أنه ميكن دائماً معرفة كل فرد 

 بواسطة أبعاد أجزاء معينة من هيكله.. وكذلك فإن خطوط أطراف األصابع –كما أثبت برتلون منذ أمد بعيد 
 0) 282مميزات قاطعة للفرد . ومن مث فإن بصمات األصابع هى التوقيع احلقيقى لإلنسان )).. (ص : 

((وعلى كل حال فإن تكوين اجللد جانب واحد فقط من فردية األنسجة)) وقد تظهر فردية األنسجة نفسها 
بالطريقة التالية :  

((طعم سطح جرح بقطع من اجللد، أخذ بعضها من املريض نفسه، والبعض اآلخر من صديق أو قريب. 
فلوحظ بعد أيام قليلة أن اجللد الذى أخذ من املريض نفسه قد متاسك مع اجلرح، وبدأ ينمو، ىف حني أن اجللد الذى 

  000أخذ من األشخاص اآلخرين أخذ ىف التراخى واالنكماش. وسرعان ما عاش األول ومات الثاىن)) 
) 283(ص:

((إن القاعدة أن أنسجة أى شخص ترفض قبول أنسجة شخص آخر.. وحينما ختبط األوعية، ومير الدم ثانية 
ىف كلية مطعمة، فإن هذا العضو يفرز البول مباشرة، ويكون تصرفه طبيعياً ىف بادئ األمر. إال أنه ال تكاد متضى 

أسابيع قليلة حىت يظهر الزالل أوالً، مث الدم ىف البول، وسرعان ما تصاب الكلية مبرض أشبه بااللتهاب يؤدى  إىل 
ضمور الكلية سريعاً.. ومع ذلك لو أن العضو املطعم أخذ من احليوان نفسه لعاد إىل تأدية وظيفته بصفة دائمة. إذ من 

الواضح أن األخالط تكتشف ىف األنسجة الغريبة، اختالفات تركيبية معينة، ال ميكن اكتشافها بأى اختبار آخر. إن 
اخلاليا حمددة بالنسبة لألشخاص الذين تتبعهم. ولقد حالت هذه اخلاصية حىت اآلن دون التوسع ىف استعمال تطعيم أو 

)  283       (ص 000ترقيع األعضاء ألغراض عالجية )) 

((فمن احملتمل أنه مل يوجد فردان بني ماليني املاليني من البشر الذين استوطنوا هذه األرض، كان تركيبهم 
الكيماوى متماثالً. وترتبط شخصية األنسجة الىت تدخل ىف تركيب اخلاليا واألخالط بطريقة ما زالت غري معروفة 

 0حىت اآلن. ومن مث فإن فرديتنا تتأصل جذورها ىف أعماق ذاتنا



  
 

((وتطبع الفردية مجيع أجزاء اجلسم املركبة. فهى موجودة ىف العمليات الفسيولوجية. كما هى موجودة ىف 
التركيب الكيماوى لألخالط واخلاليا. وهلذا فإن كل شخص يتفاعل بطريقته اخلاصة مع أحداث العامل اخلارجى .. 

 000مع الضوضاء واخلطر والطعام والربد، وهجمات امليكروبات والفريوسات)) 
) 286       (ص 

((متتزج الفرديات العقلية والتركيبة واألخالطية بطريقة غري معروفة . وحتمل كل منها لألخرى العالقات 
نفسها الىت حتملها وجوه النشاط الفسيولوجى، والعمليات املخية والوظائف العضوية.. إا بنا وحدانيتنا وجتعل كل 

 00إنسان أن يكون نفسه، وليس شخصاً آخر )) 
) 287  (ص 

)  289((كل فرد يدرك أنه فريد .. وهذه الوحدانية حقيقية )) ..      (ص 

((إن فحص الفردية الفسيولوجية فحصاً كامالً، وقياس أجزائها املركبة غري ميسور حىت اآلن، كما أننا ال 
نستطيع حتديد طبيعتها بالدقة، وكيف خيتلف كل فرد عن اآلخر. بل إننا عاجزون عن اكتشاف الصفات اجلوهرية 

لشخص بعينه، فضالً ‘ن أننا أكثر عجزاً عن اكتشاف إمكانياته)) .. 
) 290     (ص 

(( وحقيقة األمر أن السيكولوجيا مل تصبح بعد علماً. ألن الفردية وإمكانياا ليست قابلة للقياس حىت 
) 291            (ص000اآلن))

 * * *

هذه احلقائق األساسية الثالثة : حقيقة أن اإلنسان كائن فذ ىف هذا الكون. وحقيقة أن اإلنسان كائن معقد 
 0شديد التعقيد . وحقيقة أن اإلنسان يشتمل على عوامل متفردة عددها عدد أفراده

هذه احلقائق تقتضى منهجاً للحياة اإلنسانية يرعى تلك االعتبارات كلها. ويرعى تفرد ((اإلنسان)) ىف طبيعته 
وتركيبه. وتفرده ىف وظيفته وغاية وجوده، وتفرده ىف مآله ومصريه. كما يعرى تعقده الشديد وتنوع أوجه نشاطه 

 0وتعقد االرتباطات بينها. مث يرعى ((فرديته))

وبعد هذا كله يضمن له أن يزاول وجوه نشاطه كلها، وفق طاقاته كلها حبيث ال يسحق وال يكبت، كما ال 
 يسمح – ىف النهاية –يسرف وال يفرط. وحبيث ال يدع طاقة تطغى على طاقة،  وال وظيفة تطغى على وظيفة.. مث 

 00لكل فرد مبزاولة فرديته األصلية مع كونه عضواً ىف مجاعة

 – وهذا طبيعى – فإن مناهج احلياة الىت اختذها البشر ألنفسهم مل تستطع – نظراً جلهالتنا باإلنسان –ولكن 
 00مراعاة هذه االعتبارات املتشعبة املتشابكة املتفاوتة املتناسقة 



  
 

واملنهج الوحيد الذى راعى هذه االعتبارات كلها كان هو املنهج الذى وضعه لإلنسان خالقه، العليم بتكوينه 
وفطرته، اخلبري بطاقاته ووظائفه، القادر على أن يضع له املنهج الذى حيقق غاية وجوده وحيقق التوازن ىف أوجه 

 00نشاطه، وحيقق فرديته ومجاعيته كذلك 

 –وما من شك أن األمر من الدقة واخلطورة والتشابك والتعقد حبيث حيتاج إىل علم إله، وحكمة إله، وأنه 
14F ال يصنعه إال اهللا (–من مث 

1 (00 

فلننظر اآلن نظرة سريعة إىل تقلب نظرة اإلنسان لنفسه، وختبطه كذلك بنفسه، حني استقل بأمر نفسه بعيداً 
 00عن هدى اهللا ، واتبع هواه 

 * * *

ىف األساطري اإلغريقية كان ((اإلنسان))نداً لآلهلة. ينازعها  السلطة واملعرفة، وإن كانت هى تبطش به 
وتقسو عليه. ولكنه هو ال يستسلم وال يذعن. وحىت ىف حالة انتصارها عليه، فإنه يستبقى ىف نفسه السخط واإلنكار 

واإلصرار ! 

 ت ظل اآلهلة – ونبدأ به باعتباره األساس احلقيقى للحضارة األوروبية القائمة –فلما جاء العهد الروماين 
 وبقى اإلنسان يعبد ذاته وشهواته . وهو على كل حال مل يكن يسمح لآلهلة بالتدخل ىف تصريف حياته األرضية . –

وإن كان يسمح هلا بالتكهن على ألسنة الكهان، ويستبقيها كعرف اجتماعى ال ضرر منه، ويستمتع مبباهج 
 0االحتفاالت مبوامسها ىف طالقة من كل قيد على طريقة الرومان ىف املتاع

 على الدولة الرومانية، وسم اإلنسان باخلطيئة ، ونكس – كما تصورا الكنيسة –وملا سيطرت النصرانية 
رأسه بالذل. وبدا ذلك ىف التماثيل الىت أنشئت ىف ظل هذه النظرة إىل اإلنسان، كما بدا ىف سواها من وسائل 

 0التعبري

 كما تصورها الكنيسة –ومع أن النظرة النصرانية إىل اإلنسان حتمل تكرمي اهللا هلذا اجلنس، إال أن خطيئة آدم 
 إىل آخره فكفر … قد دمغت اجلنس كله باإلمث. حىت جاء املخلص ((ابن اإلنسان)) املسيح ((الرب)) ((االبن)) –

عن هذه اخلطيئة. ولكن هذا مل يرفع جبني اإلنسان، فقد كان عليه أن يكفر بالذل واهلوان والتقشف ولعذاب طوال 
 0حياته، لكى يلحق باملخلص، ويتحد فيه، وينال الغفران

وكذلك اعتربت ميوله الفطرية رجساً ودنساً، وعالقاته اجلنسية قذراً ووسخاً، وشعوره بذاته إمثاً وخطيئة.. 
 0وكان من وراء هذه النظرة ما سنفصله بعد قليل من الرهبنة، ورد الفعل للرهبنة ىف أوروبا الىت مل تستقر على حال
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وملا وقع رد الفعل، وثارت أوروبا على الكنيسة، وعلى التصورات الكنيسة، وعلى املفهومات الدينية كلها 
 0باإلمجال، جدت مع الثورة نظرة جديدة لإلنسان. وبالذات إىل ((العقل)) ىف اإلنسان

((لقد جعل هذا ((العقل إهلاً ىف ((عصر التنوير)) ىف منتصف القرن الثامن عشر امليالدى، فهذا العامل 
اخلارجى إمنا هو من خلق العقل وصنعه. وللعقل حق السيطرة على كل جوانب احلياة، والقطع فيها برأيه الذى يراه . 

 حر ىف العمل حرية تامة، ال يشوا حتديد من غري اإلنسان نفسه.. وذا انتهى عصر تدخل – من مث –واإلنسان 
 0الدين ىف احلياة

مث انتهى عصر التنوير بانتهاء القرن الثامن عشر . وابتدأ القرن التاسع عشر بضربة قاصمة هلذا العقل 
ولإلنسان معه. إذ جاءت (( الفلسفة الوضعية)) تعلن أن املادة هى اإلله! فهى الىت تنشئ هذا العقل، وهى الىت تطبع 

ىف حس اإلنسان ما تراه ! 

بذلك تضاءل العقل، وتضاءل معه ((اإلنسان)). مل يعد هذا اإلنسان إله نفسه، وال إله شىء من األشياء ، إمنا 
أصبح من خماليق ((الطبيعة)) ومن عبيد هذا ((اإلله)) ! 

، وكتابه ((أصل 1859مث جاء ((داروين)) حبيوانية اإلنسان. حيث نشر كتابه : ((أصل األنواع)) ىف سنة 
 0 1871اإلنسان)) ىف سنة 

وفقد اإلنسان كل ما كان التصور الديىن قد أسبغه عليه من تكرمي وتفرد وخصوصية. كما فقد كل ما 
 – ككل حيوان آخر –كانت الفلسفة قد خلعته عليه ىف عصر التنوير من إجابية واستقالل وسيطرة. وعاد حيواناً 

ولو أنه له السيطرة اليوم، فإن هذه السيطرة قد تؤول إىل قط أو فأر ىف يوم من األيام. كما حيكى جوليان هكسلى ! 

مث  متت الضربة القاضية على يد ((فرويد)) من جانب، و((كارل ماركس)) من اجلانب اآلخر. األول يرد 
دوافع اإلنسان كلها إىل امليول اجلنسية، ويصوره غارقاً ىف وحل اجلنس إىل األذقان .. والثاىن يرد تطورات التاريخ 
كلها إىل االقتصاد، ويصور اإلنسان خملوقاً ضئيالً سلبياً، ال حول له وال قوة أمام إله االقتصاد بل إله أداة اإلنتاج! 

 * * *

وكذلك جاء التخبط ىف النظرة إىل سلوك اإلنسان جتاه ميوله الفطرية، واستعداداته وطاقاته، وجتاه األخالق 
 0املرضية من اتمع، والىت تطبع سلوك األفراد ىف شىت اتمعات

لقد ظلت أوروبا تتراوح بني اإلفراط والتفريط,. بني الكبت والتهور. بني سحق امليول الفطرية والطاقات 
الطبيعية ىف اإلنسان أو إطالقها بغري عنان,.. ومل تلتزم جادة االعتدال أبداً ىف تارخيها الطويل. ومل يقع التوازن ىف 

 0تصوراا وال ىف حياا تبعاً لذلك ىف وقت من األوقات



  
 

 منذ أيام الدولة الرومانية.. يصور ((درابر)) األمريكى ىف – ىف هذا اجلانب –ونبدأ مبالحظة واقع أوروبا 
كتابه ((الدين والعلم))ن حالة الدولة الرومانية قبيل دخوهلا ىف النصرانية هذه الصورة البارعة :  

((وملا بلغت الدولة الرومانية ىف القوة احلربية والنفوذ السياسى أوجها، ووصلت ىف احلضارة إىل أقصى 
الدرجات، هبطت ىف فساد األخالق، وىف االحنطاط ىف الدين والتهذيب إىل أسفل الدركات. بطر الرومان معيشتهم، 
وأخلدوا إىل األرض، واستهتروا استهتاراً. وكان مبدؤهم أن احلياة إمنا هى فرصة للتمتع، ينتقل فيها اإلنسان من نعيم 

إىل ترف، ومن هلو إىل لذة. ومل يكن زهدهم وصومهم ىف بعض األحيان,، إال ليبعث على شهوة الطعام. لوم يكن 
اعتداهلم إال ليطول به عمر اللذة. كانت موائدهم تزهو بأواىن الذهب والفضة مرصعة باجلواهر، وحيتف م خدام ىف 

مالبس مجيلة خالبة، وغادات رومية حسان، وغوان كاسيات عاريات، غري متعففات، تدل دالالً .. ويزهو ىف 
نعيمهم محامات باذخة وميادين للهو واسعة، ومصارع يتصارع فيها األبطال مع األبطال أو مع السباع، وال يزظالون 
يصارعون حىت خير الواحد منهم صريعاً يتشحط ىف دمه . وقد أدرك هؤالء الفاحتون  الذين دوخوا العامل، أنه إن كان 

هناك شىء يستحق العبادة فهو القوة. ألنه ا يقدر اإلنسان على أن ينال الثروة الىت جيمعها أصحاا بعرق اجلبني 
وكد اليمني. وإذا غلب اإلنسان ىف ساحة القتال بقوة ساعده، فحينئذ ميكن أن يصادر األموال واألمالك، ويعني 

إيرادات اإلقطاع. وأن رأس الدولة الرومانية هو رمز هلذه القوة القاهرة، فكان نظام روما املدىن يشف عن أة امللك. 
(ولكنه كان طالء خداعأً، كالذى نراه ىف حضارة اليونان ىف عد احنطاطها))
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ويصف األستاذ أبو األعلى املودودى حالة اتمع الروماىن ىف هذه الفترة يقول: 

((وملا تراخت عرى األخالق وصيانة اآلداب ىف اتمع الروماىن إىل هذا احلد، اندفع تيار من العرى 
والفواحش ومجوح الشهوات. فأصبحت املسارح مظاهر للخالعة والتربج املمقوت والعرى املشني.. وزيت البيوت 

بصور ورسوم كلها دعوة سافرة إىل الفجور والدعارة والفحشاء. ومن جراء ذلك راجت مهنة املومسات 
والداعرات. واجنذبت إليها نساء البيوتات. ومتادى األمر ىف ذلك إىل أن اضطر القوم إىل وضع قانون خاص ىف عهد 

م) ملنع نساء البيوتات من احتراف مهنة املومسات وصناعتهم النافقة. ونالت 37 – 14القيصر ((تاىن بريس)) (
)) حظوة عظيمة لدى الروم، لكوا حتتوى على سباق النساء العاريات. وكذلك انتشر Floraمسرحية ((فلورا 

استحمام الرجال والنساء ىف مكان واحد مبرأى من الناس ومشهد.. أما سرد املقاالت اخلليعة، والقصص املاجنة 
العارية فكان شغالً مرضياً مقبوالً ال يتحرج منه أحد، بل األدب الذى كان يتلقاه الناس بالقبول والرضى هو الذى 
يعرب عنه اليوم باألدب املكشوف. وهو الذى يتبني فيه أحوال احلب والعناق والتقبيل سافرة، غري مقنعة حبجب من 

 0ااز والكنايات))()
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 أن متسك بزمام الدولة الرومانية، وأن توىل – كما شكلها بولس –مث حدث أن استطاعت النصرانية 
ميالدية، وأن تصبح هلا الكلمة العليا ىف اإلمرباطورية الرومانية املترامية األطراف.. 305اإلمرباطور قسطنطني ىف سنة 

فما الذى حدث؟ 

حدث ما يصوره درابر بقوله ك  

((دخلت الوثنية والشرك ىف النصرانية بتأثري املنافقني الذين تقلدوا وظائف خطرية، ومناصب عالية ىف الدولة 
الرومانية بتظاهرهم بالنصرانية، ومل يكونوا حيفلون بأمر الدين، ومل خيلصوا له يوماً من األيام. وكذلك كان 

 0م) 337قسطنطني. فقد قضى عمره ىف الظلم والفجور، ومل يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إال قليالً ىف آخر عمره (

((إن اجلماعة النصرانية.. وإن كانت قد بلغت من الثورة حبيث ولت قسطنطني امللك، ولكنها مل تتمكن من 
أن تقطع دابر الوثنية وتقتلع جرثومتها. وكان نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادئها، ونشأ من ذلك دين جديد تتجلى 

فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء.. هنالك خيتلف اإلسالم عن النصرانية إذ قضى اإلسالم على منافسه (الوثنية) قضاءاً 
 0باتاً ونشر عقائده بغري غبش

((وإن هذا اإلمرباطور الذى كان عبداً للدنيا، والذى مل تكن عقائده الدينية تساوى عنده شيئاً، رأى 
 أن يوحدمها، ويؤل بينهما حىت إن النصارى – النصراىن والوثىن –ملصلحته الشخصية وملصلحة احلزبني املتنافسني 

الراسخني أيضاً مل ينكروا عليه هذه اخلطة. ولعلهم كانوا يعتقدون أن الديانة اجلديدة ستزدهر إذا طعمت ولقحت 
16Fبالعقائد الوثنية القدمية. وسيخلص الدين النصراىن عاقبة األمر من أدناس الوثنية وأرجاسها))(

1(0 

ومل تستطع هذه النصرانية امللقحة بالوثنية أن تنتزع الرومان من احلياة البهيمية الداعرة الىت كانوا يزاولوا ىف 
وثنيتهم.. عندئذ عمدت إىل الطرف املقابل.. الرهبانية.. الرهبانية الىت تكبت امليول الفطرية والطاقات الطبيعية، 

والوظيفة األساسية لإلنسان ىف األرض.. التعمري واخلالفة .. مث ال تفلح طبعأ ىف قتل هذه القوى الضخمة العميقة 
اجلذور ىف الكينونة البشرية. ولكنها تفلح ىف إحالة احلياة إىل شد وجذب بني الدوافع والكوابح، وإىل صراع أليم ىف 

 00داخل الكيان البشرى، وإىل دمار رهيب ىف احلياة االجتماعية والعمرانية 

ويصف ليكى ىف كتابه ((تاريخ أخالق أوروبا)) ما وصلت إليه الرهبانية يقول :  

(( زاد عدد الرهبان زيادة عظيمة، وعظم شأم، واستفحل أمرهم، واسترعوا األنظار، وشغلوا الناس، وال 
ميكن اآلن إحصاؤهم بالدقة، ولكه مما يلقى الضوء على كثرم، وانتشار احلركة الرهبانية ما روى املؤرخون أنه كان 

جيتمع أيام عيد الفصح مخسون ألفاً من الرهبان، وىف القرن الرابع املسيحى كان راهب واحد يشرف على مخسة 
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آالف راهب، وكان الراهب ((سرابني) يرأس عشرة آالف، وقد بلغ عددهم ىف اية القرن الرابع عدد أهل 
 00مصر))

وأفاض ((ليكى)) وغريه ىف وصف حالة الرهبان، وبشاعة بعدها عن الفطرة اإلنسانية، واإلجيابية اإلنسانية، 
والغلو ىف اهلرب من طيبات احلياة، ومكافحة نشاط الفطرة، مما نكتفى فيه بتلخيص جيد واف لألستاذ أىب احلسن 

الندوى ىف كتابه ((ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني)) حتت عنوان ((عجائب الرهبان)) جاء فيه :  

((ظل تعذيب اجلسم مثالً كامالً ىف الدين واألخالق إىل قرنني، وروى املؤرخون من ذلك عجائب. فحدثوا 
) أنه ننام ستة أشهر ىف مستنقع، ليقرص مجسه العارى ذباب سام، وكان Macariusعن الراهب ما كاريوس (

) حيمل حنو قنطارين من Eusebiusحيمل دائماً حنو قنطار من حديد، وكان صاحبه الراهب ((يوسيبيس)) (
) ثالث سنني قائماً على رجل St. Johnاحلديد، وقد أقام ثالثة أعوام ىف بئر  نزح، وقد عبد الراهب يوحنا (

واحدة، ومل ينم ومل يقعد طوال هذه املدة، فإذا تعب جداً أسند ظهره إىل الصخرة. وكان بعض الرهبان ال يكتسون 
دائماً، وإمنا يتسترون بشعرهم الطويل، وميشون على أيديهم  وأرجلهم كاألنعام، وكان أكثرهم يسكنون ىف مغارات 

السباع واآلبار النازحة، واملقابر ، ويأكل كثري منهم الكأل واحلشيش، وكانوا يعدون طهارة اجلسم منافية لنقاء 
 0الروح، ويتأمثون من غسيل األعضاء

وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة، وأوغلهم ىف النجاسات والدنس، ويقول الراهب 
(اينس): إن الراهب (أنتوين) مل يقترف إمث غسل الرجلني طول عمره. وكان الراهب( أبراهامم) مل ميس وجهه وال 

رجله املاء مخسني سنة. وقد قال الراهب اإلسكندرى بعد زمن متلهفاً: واأسفاه لقد كنا ىف زمن نعد غسل الوجه 
حراماً، فإذا بنا ندخل احلمامات. وكان الرهبان يتجولون ىف البالد وخيتطفون األطفال، ويهربون إىل الصحراء 

واألديار، وينتزعون الصبية من حجور أمهام، ويربوم تربية رهبانية، واحلكومة ال متلك من األمر شيئاً، واجلمهور 
والدمهاء يؤيدوم، وحيبذون الذين يهجرون آباءهم وأمهام وخيتارون الرهبانية ويهتفون بامسهم. وعرف كبار من 
الرهبان ومشاهري التاريخ النصراين باملهارة ىف التهريب، حىت روى أن األمهات كن يسترن أوالدهن ىف البيوت، إذا 

) وأصبح اآلباء واألولياء ال ميلكون من أوالدهم شيئاً، وانتقل نفوذهم وواليتهم Ambroseرأين الراهب أمربوز (
 0إىل الرهبان والقسوس

(( وكان نتيجة هذه الرهبانية أن خالل القوة واملروءة الىت كانت تعد فضائل، عادت فاستحالت عيوباً 
ورذائل. وزهد الناس ىف البشاشة وخفة الروح، والصراحة، والسماحة، والشجاعة واجلراءة، وهجروها. وكان من 

أهم نتائجها أن تزلزلت دعائم احلياة املنزلية، وعم الكنود والقسوة على األقارب. فكان الرهبان الذين تفيض قلوم 
حناناً ورمحة، وعيوم من الدمع، تقسو قلوم وجتمد عيوم على اآلباء واألمهات واألوالد. فيخلفون األمهات 

ثكاىل، واألزواج أيامى، واألوالد يتامى، عالة يتكففون الناس، ويتوجهون قاصدين الصحراء، مههم الوحيد أن ينقذوا 
 0أنفسهم ىف اآلخرة، ال يبالون ماتوا أو عاشوا. وحكى (ليكى) من ذلك حكايات تدمع العني وحتزن القلب



  
 

((وكانوا يفرون من ظل النساء، ويتأمثون من قرن واالجتماع ن، وكانوا يعتقدون أن مصادفتهن ىف 
 حتبط أعماهلم وجهودهم الروحية . وروى – ولو كنا أمهات أو أزواجاً أو شقيقات –الطريق والتحدث إليهن 

((ليكى) من هذه املضحكات املبكيات شيئاً كثرياً ))
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 فماذا كانت مثرة هذا الغلو ىف جمافاة الفطرة، وحماولة سحق امليول واالستعدادات الفطرية العميقة ىف الكينونة 
اإلنسانية؟ 

 إا مل تكن انتصاراً هلذا االحنراف العاتى، فهذا مستحيل والفطرة أغلب ومل تكن اعتداالً وتوازناً ىف مجوح 
 0املادية الشهوانية الرومانية. وإمنا كانت خليطاً من هذا وذلك. يفسد احلياة كلها إفساداً 

 0 كانت هذه الصورة الىت يرمسها (ليكى) ىف كتاب : ((تاريخ األخالق ىف أوروبا)) 

(( إن التبذل واإلسفاف قد بلغا غايتهما ىف أخالق الناس واجتماعهم، وكانت الدعارة والفجور واألخالد إىل 
الترف، والتساقط على الشهوات، والتملق ىف جمالس امللوك وأندية األغنياء واألمراء، واملسابقة ىف زخارف اللباس 

واحللى والزينة .. ىف حدا وشدا.. كانت الدنيا ىف ذلك احلني تتأرجح بني الرهبانية القصوى، والفجور األقصى . 
وإن املدجن الىت ظهر فيها أكرب الزهاد كانت أسبق املدن ىف ا خلالعة والفجور، وقد اجتمع ىف هذا العصر الفجور 

والوهم اللذان مها عدوان لشرف اإلنسان وكرامته وقد ضعف رأى اجلمهور حىت أصبح الناس ال حيتفلون بسوء 
األحدوثة والفضيحة بني الناس. 

 وكان الضمري اإلنساىن رمبا خياف الدين ووعيده، ولكنه أمن واطمأن العتقاده أن األدعية وغريها تكفر عن 
مجيع أعمال اإلنسان .. لقد نفقت سوق املكر واخلديعة والكذب، حىت فاق هذا العصر ىف ذلك، عصر القياصرة. 

 0ولكن الظلم واالعتداء والقسوة واخلالعة كانت تؤدى إىل احنطاط ىف حرية الفكر واحلماسة القومية ))

 * * *

مث كانت الطامة الكربى، يوم وقفت الكنيسة مبا تبنته من آراء ((علمية)) خاطئة وخرافات وأساطري شائعة، 
واعتربته جزءاً من الدين والعقيدة.. يوم وقفت ذا الغثاء ىف وجه املنهج العلمى التجريىب الذى تسرب من اجلامعات 

اإلسالمية إىل التالمذة األوربيني، ىف وجه النتائج ((العلمية)) احلقيقية الىت أخذ هذا املنهج والتالمذة األوروبيون 
 0العلماء يصلون إليها.. وحرقت العلماء، وطاردم وأنكرت مناهجهم ونتائج جتارم مجيعاً 

 مجوحاً مضاداً جلموح الكنيسة، ال يقف – مث اجلماهري –كانت هذه هى الطامة الكربى. إذ مجح العلماء 
 00عند حد االعتدال أبداً 

                                      
 0 143 – 142 ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ص 1



  
 

وتال ذلك النظريات واملذاهب الىت أشرنا إليها، جاحمة ىف تلويث اإلنسان وحتقريه، ومن مث إباحة كل 
 0خساسات الشهوات اجلاحمة له، بدون حدود وال قيود 

وظلت املوجة العاتية ىف مدها حىت اللحظة احلاضرة . وإنساحت من أوروبا إىل وليدا أمريكا، مث انساحت 
منها إىل جنبات األرض، وما تزال ماضية ىف طريقها. عاصفة مدمرة. تنفخ فيها أبواق الصحافة والسينما واملسرح 
واألدب والتصوير والنحت.. وسائر الفنون، وسائر أجهزة اإلعالم والتوجيه .. ومن ورائها مجيعاً ((بروتوكالت 

 وإصابته – غري اليهودى –صهيون)) الىت تنص على أن هذا كله هدف أصيل للصهيونية العاملية، لتدمري العامل 
باالحنالل، ليسهل بذلك إخضاعه حلكم صهيون! 

وما تزال البشرية وى إىل هاوية الدمار األكيد. وعجلة احلياة جاحمة جمنونة. تلهبها سياط األجهزة املتعددة . 
 0حىت يأذن اهللا، فتتسلم القيادة يد غري تلك اليد الرعناء انونة الشاردة احملمومة

املرأة وعالقات اجلنسني 
 إن التخبط ىف النظر إىل املرأة وإىل عالقات اجلنسني، واألرجحة العنيفة بني الغلو والتفريط والتقلب من طرف 

إىل طرف، والشد واجلذب الذى ال يستقر على طريق وسط، وال يتسق مع فطرة وال خلق.. إن هذا كله ال يقل عن 
 0نظريه ىف النظرة إىل اإلنسان وفطرته واستعداداته

 وال يقل أثر االضطراب والتخبط ىف النظرة إىل املرأة وإىل عالقات اجلنسني ىف حياة اتمع اإلنساىن، عن أثر 
التخبط واالضطراب ىف النظرة إىل اإلنسان وفطرته واستعداداته، فكالمها ينبع من معني واحد : هو اجلهل حبقيقة هذا 

 عن منهج اهللا – مع هذا اجلهل واهلوى والضعف –الكائن بنوعيه، ومن اهلوى كذلك والضعف، مث االنقطاع 
 0وهداه

 البد لنا هنا من – مسألة التخبط ىف النظر إىل املرأة وإىل عالقات اجلنسني – وإلدراك أمهية هذه املسألة 
استصحاب مجيع املقدمات الىت صدرنا ا احلديث عن ((اإلنسان وفطرته واستعداداته)) .. فهى بنصها هناك تنطبق 

على املوضوع هنا. فالبد أن نكون على ذكر منها، وأن نعيد مراجعتها ىف الصفحات السباقة، قبل املضى ىف موضوع 
(املرأة 

18F

1(0 

 مث نضيف إىل تلك املقدمات أن احلياة البشرية يستحيل أن تستقيم وتعتدل وتطمئن، إذا كانت عالقة اجلنسني 
 من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار، أو إذا كانت تستند – تبعاً للنظرة إىل املرأة –غري مستقرة، وإذا كانت تتأرجح 

 0إىل اجلهل والضعف واهلوى
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 كما – إن هذه العالقة هى الىت يقوم عليها بناء العمران- هى وقاعدة النظام االقتصادى وتوزيع الثروات 
يقوم عليها بناء األخالق اإلنسانية ىف جماالت واسعة متشابكة.. والنظرة إىل هذه العالقة، وإىل العالقات االقتصادية 

كذلك، فرع عن النظرة إىل ((اإلنسان)) الىت أفضنا فيها مبا تسمح به حدود هذا البحث امل ىف الصفحات 
 0السابقة.. ولكنها حتتاج إىل مزيد من اإليضاح خاص ا لضخامة أمهيتها

 بتصحيح النظرة إىل املرأة وبإقامة العالقة بني اجلنسني على – منهج اهللا للحياة اإلنسانية – لقد عىن اإلسالم 
أساس من حقائق الفطرة، وبتوضيح هذه العالقة ىف كل فرع من فروعها النفسية والعملية، حبيث ال تضطرب وال 

 00تتأرجح، وال يكتنفها الغموض ىف زاوية من زواياها

 ببيان وحدة الزوجني وتساويهما (من الناحية اإلنسانية) ليقضى على مجيع النظريات اخلاطئة – أوالً – عىن 
 00الىت كانت تزعم أن املرأة جنس منحط بذاته عن جنس الرجل

 ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منها رجاالً كثرياً 
 ) 1 ))                                           (النساء  : 000ونساء 

 ببيان وحدة الزوجني وتساويهما (من ناحية عالقتهما برما وجزائهما عنده) :  – ثانياً – وعىن 

))  00 ((فاستجاب هلم رم أىن ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض 
 0) 195(آلعمران:

 ((إن املسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، والقانتني والقانتات، والصادقني والصادقات، والصابرين 
والصابرات، واخلاشعني واخلاشعات، واملتصدقني واملتصدقات، والصائمني والصائمات، واحلافظني فروجهم 

)  35  (األحزاب : 00واحلافظتات، والذاكرين اهللا كثرياً والذاكرات أعد اهللا هلم مغفرة وأجراً عظيماً )) 

 ببيان نوع الصلة بني شقى النفس الواحدة، وأهداف هذه الصلة املتنوعة، سواء ما خيتص – ثالثاً – وعىن 
 00منها بالزوجني، وما خيتص منها باتمع اإلنساىن كله 

             000 ((ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة)) 
) 21(الروم : 

) 187   (البقرة : 000 ((هن لباس لكم وأنتم لباس هلن )) 

)  223 (البقرة 00 ((نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم) 



  
 

 بتنظيم الصلة بني اجلنسني ىف كل أحواهلا وأطوارها، وما يشتركان فيه، وما ينفرد به ينفرد – رابعاً – وعىن 
 00 وفقاً لتكوينه الفطرى ووظيفته ىف اتمع اإلنساىن القائم عليه كليهما–به كل منهما 

 مع خصوصية كل منهما ىف بعض الفروع. – ىف أصل امللكية والكسب واملرياث – ( أ ) فبني حقهما معاً 
وذلك للقضاء على مجيع النظريات واألنظمة اخلاطئة الىت كانت حترم املرأة حقها هذا:  

)  32   (النساء : 000 ((للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب)) 
 ((للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما قل منه  أو أكثر ، 

 ) 7         (النساء : 00نصيباً مفروضاً )) 
 فإن مل يكن له ولد، وورثه أبواه فألمه – إن كان له ولد –(( وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك 

 00الثلث، فإن كان له إخوة فألمه السدس)) 
)  11       (النساء : 

(( وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس ))  
)  12(النساء : 

 0 ((وآتوا النساء صدقان حنلة . فإن طنب لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً)) 
 )  4(النساء : 
 ((ب)) وبني نظام قيام األسرة، ونظام التعامل بينهما ىف األسرة، وحقوق كل منهما على اآلخر، وحقوق 

 0األطفال الناشئني مثرة التقائهما كذلك

 0 فالعالقة تبدأ زواجاً مبهر 

 أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني، فلما استمتعتم به منهن – ما وراء ذلكم () – ((وأحل لكم 
 0فأتوهن أجورهن فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إن اهللا كان عليماً حكيماً )) 

)  23((النساء : 
 وال متسك بعد الطالق –واملرأة ال تورث كاملتاع وال متنع من الزواج بعد وفاة زوجها لتفتدى نفسها من أهل الزوج 

 كما كان احلال ىف اجلاهلية :  –ضراراً حىت تفتدى نفسها من الزوج 

 إال – ((يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا السناء كرهاً ، وال تعضلوهن لتبذهبوا ببعض ما آتيتموهن 
 وعاشروهن باملعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل اهللا فيه خرياً كثرياً . –أن يأتني بفاحشة مبينة 

وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطاراً فال تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه تاناً وإمثاً مبيناً ؟! ))  

) 20 – 19       ( النساء 



  
 

 وللرجل القوامة ىف البيت وعليه اإلنفاق . وله مزاولة حقوق القوامة ىف احملافظة على كيان األسرة من 
التفكك ىف مهب النزوات العارضة، واحملافظة على العش الذى تتعلق به حقوق األطفال، وحقوق اتمع البشرى 

الذى يعتمد على مؤسسات األسرة ىف منوه االجتماعى ورقيه .. 

 ((الرجال قوامون على النساء، مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم. فالصاحلات قانتات 
حافظات للغيب مبا حفظ اهللا . والالتى ختافون نشوزهن، فعظوهن، واهجروهن ىف املضاجع، واضربوهن، فإن 

) 34    (النساء : 000أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً. إن اهللا كان علياً كبرياً ))

 فأما حني خيشى على مؤسسة األسرة التصدع وااليار فهناك إجراءات أخرى :  

 ((وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها. إن يريدا إصالحاً يوفق اهللا بينهما، إن 
)  35         (النساء : 00اهللا عليماً خبرياً )) 

  

 وحني ال جتدى هذه احملاولة فهناك الطالق إذن ليبحث كل منهما عن شريك يقيم معه مؤسسة األسرة على 
أساس أقوى:  

)  130    (النساء: 000 ((وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته، وكان اهللا واسعاً حكيماً))

 وليس هنا مكان 0 كل شئ مبني بوضوح00 والطالق شروطه وعدد مراته ونظام املراجعة فيه ونظام النفقة
  0تفصيله

 ولألطفال حقوقهم عند تفرق الوالدين:  

((والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني- ملن أراد أن يتم الرضاعة- وعلى املولود له رزقهن وكسون  
 فإن 0 وعلى الوارث مثل ذلك0 ال تضار والدة بولدها، وال مولود له بولده0 ال تكلف نفس إىل وسعها0باملعروف

19Fأراد فصاالً(

 وإن أردمت أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم- إذا 0) عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما1
))  000سلمتم ما آتيتم باملعروف- واتقوا اهللا، واعلموا أن اهللا مبا تعملون بصري

) 233(البقرة: 

 * * *
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 فقد 0 وال نستطيع أن منضى أكثر من هذا ىف تفصيل النظرة إىل املرأة وإىل عالقات اجلنسني ىف املنهج اإلهلى
 فحسبنا أن نشري إىل أن هذا األمر مبني بوضوح ودقة 0أفردنا له فصالً كبرياً ىف كتاب((حنو جمتمع إسالمى))

وتوكيد- ىف كل جزئية من جزئيات- وأنه كله مبىن على حقائق الفطرة ىف تكوين اجلنس اإلنساىن أوالً، وىف تكوين 
 وأن توزيع االختصاصات بينهما مراعى فيه دقائق الفطرة، الىت يعلم ا بارئها، وال يعلم 0كل من زوجيه ثانياً

 فجهالتها ا مطبقة كجهالتنا باإلنسان كله!  0اإلنسان عنها إال قليالً

ولكن الذى ينبغى توكيده- ىف اختصار- هو أن طبيعة نظرة اإلسالم إىل اإلنسان ال تسمح بأن تكون العالقة 
 فذ ىف غاية 0 فاإلنسان خملوق فذ ىف تكوينه0بني اجلنسني هى جمرد العالقة احليوانية القائمة بني أزواج احليوان

 وهذه اخلصوصية من شأا أن جتعل لعالقات اجلنسني فيه غاية أبعد وأمشل وأكرب من 00 فذ ىف مآله ومصريه0وجوده
 غاية تتفق مع غاية وجوده كما تتفق مع طبيعة تكوينه، الىت أحملنا إليها ىف 0غاية االلتقاء احليواىن واللذة احليوانية

20Fالصفحات السابقة باختصار(

1(0       

 إمنا موضوعنا هو ذلك التخبط الذى عانت منه 0 وليس تفصيل املنهج اإلهلى لعالقة اجلنسني موضوعنا هنا
البشرية ىف أطوارها املختلفة، وهى تشرد عن اهللا، وتتخذ لنفسها منهاج تقوم على اجلهل واهلوى والضعف والشهوة 

  0ىف أطوارها املتالحقة، وال تستقر على وضع معتدل هادئ مطمئن ىف طور من األطوار

 وجنتزئ بالتخبطات الىت تداولت اتمع األوروىب منذ عهد اإلمرباطورية الرومانية- الىت على أساسها 
  0حضارا تقوم احلياة األوروبية املعاصرة- كما فعلنا ىف الكالم عن النظرة إىل اإلنسان وفطرته واستعداداته

 * * *

 لقد تأرجحت النظرة إىل املرأة بني اعتبارها كائناً منحطاً أشبه باألشياء منه باألحياء! إىل اعتبارها شيطاناً 
رجيماً يوسوس بالشر واخلطيئة! إىل اعتبارها سيدة اتمع واحلاكمة ىف أقداره وأقدار حاكميه! إىل اعتبارها عاملة 

 مث حتمل وتضع وترىب! 00عليها أن تكافح وتشقى لتعيش

 إىل اعتبارها دنساً ورجساً من عمل 0 كما تأرجحت العالقة بني اجلنسني بني اعتبارها عالقة حيوان حبيوان
 إىل اعتبارها مرة أخرى عالقة حيوان حبيوان!  0الشيطان

 أما أن املرأة شطر النفس اإلنسانية، وأا صانعة اجلنس البشرى، وأا حارسة العش الذى تدرج فيه  
 وأن عملها ىف إتقان هذا العنصر ال يعدله 00 ((اإلنسان))00 وأا األمينة على أنفس عناصر هذا الوجود00الطفولة

 فهذا ما مل 00 إىل آخر هذه االعتبارات الفطرية اإلنسانية الكرمية000عملها ىف إتقان أى عنصر آخر أو أى جهاز
  0يعتدل به امليزان قط، ىف تلك املناهج اجلاهلية
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 وأما العالقة بني اجلنسني أداة خلدمة النوع البشرى، بإنشاء احملضن اآلمن النظيف الواعى املتخصص، إلنتاج 
صناعة البشر- وهى أمثن وأعلى صناعة ىف هذه األرض- واعتبار((الواجب))- ال اللذة- هو عماد هذه العالقة، لتعلق 

 أما هذا االعتبار فلم يعتدل به امليزان كذلك قط ىف مناهج 000املستقبل البشرى كله ا، وقيام التمدن البشرى عليها
   00اجلاهلية القدمية أو احلديثة

 0 وقد مضت اجلاهلية اإلغريقة القدمية على ذلك النمط، وال جمال للحديث عنها هنا خوف اإلطالة 

 هم الرومان. وىف هذه األمة أيضاً نرى تلك – بعد اليونانيني –(( والذين تسنوا ذروة اد والرقى ىف العامل 
السلسلة من الصعود واهلبوط. الىت قد شاهدناها ىف اليونان. فحينما خرج الرومان من عصر الوحشية وظلم اجلهل، 

وظهروا على مسرح التاريخ ألول مرة، كان الرجل رب األسرة ىف جمتمعهم، له حقوق امللك كاملة على أهله 
21F بل بلغ من سلطته ىف هذا الشأن، أن كان جيوز له حىت قتل زوجته ىف بعض األحيان(0وأوالده

1(0    

((وملا حتققت فيهم سورة الوحشية، وتقدموا خطوات ىف سبيل املدنية واحلضارة، ختففت القسوة ىف تلك 
  0السلطة، وجعلت الكفة متيل إىل االستواء واالعتدال شيئاً فشيئاً وإن بقى نظام األسرة القدمي ثابتاً ىف حاله

((مث أخذت نظرية الرومان ىف النساء تتبدل(بعد فترة من شبه االعتدال والتوازن) برقيهم وتقلبهم ىف منازل 
 وما زال هذا التبديل يطرأ على أنظمتهم وقوانينهم املتعلقة باألسرة، وعقد الزواج والطالق، إىل أن 0املدنية واحلضارة

انقلب األمر ظهراً لبطن، وانعكست واحلال رأساً على عقب، فبم يبق لعقد الزواج عندهم معىن سوى أنه عقد 
 وأصبحوا ال يهتمون بتبعات 0) فحسب، ينحصر بقاؤه ومضيه على رضى املتعاقدينCivil Contractمدىن(

 ومنحت املرأة مجيع حقوق اإلرث وامللك، وجعلها القانون حرة طليقة ال سلطان عليها 0العالقة الزوجية إال قليالً
 ومل تصبح الرومانيات مستقالت بشئون معايشهن فحسب، بل دخل ىف حوزة ملكهن وسلطان 0لألب وال للزوج

 فكن يقرضن أزواجهن بأسعار الربا الفاحشة، مما يعود به أزواج 0جزء عظيم من الثراء القومى على مسري األيام
املثريات من النساء عبيداً ن ىف ميادين العمل والواقع! مث سهلوا من أمر الطالق تسهيالً جعله شيئاً عادياً يلجأ إليه 

م) يندب كثرة الطالق، ويشكو تفاقم 56 م- 0ق4 فهذا((سنيكا)) الفيلسوف الروماىن الشهري(00ألتفه األسباب
 وقد بلغ من 0خطبه بني بىن جلدته فيقول: ((إنه مل يعد الطالق اليوم شيئاً يندم عليه أو يستحى منه ىف بالد الرومان

كثرته وذيوع أمره، أن جعلت النساء يعددن أعمارهن بأعداد أزواجهن! 

- 60 وقد ذكر((مارشل)) (0((وكانت املرأة الواحدة تتزوج رجال بعد آخر، ومتضى ىف ذلك من غري حياء
 وأعجب من كل ذلك وأغرب ما ذكره 0م) عن امرأة تقلبت ىف أحضان مثانية أزواج ىف مخس سنوات140

م) عن امرأة تزوجت ىف املرة األخرية الثالث والعشرين من أزواجها، وكانت هى 420- 340القديس((جروم)) (
أيضاً احلادية والعشرين لبعلها! 
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 وقد بلغ م 0((مث بدأت تتغري نظرم إىل العالقات والروابط القائمة بني الرجل واملرأة من غري عقد مشروع
) الذى Cato فهذا((كاتو)) (00التطرف ىف آخر األمر، أن جعل كبار علماء األخالق منهم يعدون الزنا شيئاً عادياً

 0 قبل امليالد جيهر جبواز اقتراف الفحشاء ىف عصب الشباب184أسندت إليه((احلسبة اخللقية)) سنة 
) املصلح الشهري يرى عدم تقييد الشبان بأغالل األخالق املثقلة، بإطالق العنان هلم ىف Cisroوذاك((شيشرون)) (

) الذى يعد من املتصلبني ىف باب Epictetus وال يقتصر األمر عليهما، بل يأتى((أبكتيتس)) (0هذا الشأن
           00) فيقول لتالميذهStoicsاألخالق من فالسفة الرواقيني(

 ولكنه ال ينبغى أن تلومواً أحداً ، أو – ما استطعتم –مرشداً ومعلماً.. (جتنبوا معاشرة النساء قبل الزواج 
22Fتؤنبوه، إذا مل يتمكن من كبح مجاح شهواته .. ))(

1(0 

23Fمث كان من مثرة هذه االجتاهات ما سبق أن أثبتناه (

)، من إحالل عرى اتمع الروماىن.. مث دمار هذا 2
 0اتمع. وسقوط الدولة الرومانية

 * * *

 ومن هذه الناحية اإلباحية املطلقة والشهوانية العارمة، واعتبار اللذة غاية التقاء اجلنسني الىت ال غاية 
 00وراءها

 إىل الطرف القاصى اآلخر. إىل – أو أرادت الكنيسة نقلها – ومن هذا الطرف القاصى انتقلت أوروبا 
 0الرهبنة وإىل الفرار من املرأة، وإىل مهانتها ىف الوقت ذاته وازدرائها

 وقد سبق أن حتدثنا عن الرهبنة وسلطان الكنيسة ىف اتمع األوروىب واضطرابه وختبطه، حىت أفلتت منه 
 0شاردة إىل تيه اجلاهلية احلديثة 

 ونزيد األمر هنا إيضاحاً فيما يتعلق بالنظرة إىل املرأة خاصة، وإىل العالقة بني اجلنسني ىف ظل التصور 
 0الكنسى

 ((فمن نظريتهم األولية األساسية ىف هذا الشأن، أن املرأة ينبوع املعاصى، وأصل السيئة والفجور، وهى 
للرجل باب من أبواب جهنم، من حيث هى مصدر حتريكه ومحله على األثام. ومنها انبجست عيون املصائب 

اإلنسانية مجعاء، فبحسبها ندامة وخجالً أا امرأة! وينبغى هلا أن تستحى من حسنها ومجاهلا، ألنه سالح إبليس الذى 
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ال يوازيه سالح من أسلحته املتنوعة، وعليها أن تكفر وال تنقطع عن أداء الكفارة أبداً، ألا هى الىت قد أتت مبا أتت 
من الرزء والشقاء لألرض وأهلها.. 

) أحد أقطاب املسيحية األول وأمثتها، مبيناً نظرية املسيحية Tertulian ((ودونك ما قاله ((ترتوليان)) (
)24F1 00) ىف املرأة 

  ((إا مدخل الشيطان إىل نفس اإلنسان، وإا دافعة باملرء إىل الشجرة املمنوعة. ناقضة لقانون اهللا. ومشوهة 
 0 أى الرجل ))–لصورة اهللا 

) الذى يعد من كبار أولياء الديانة املسيحية ىف شأن chry sotem((وكذلك يقول ((كرائى سوستام))(
املرأة :  

((هى شر البد منه، ووسوسة جلية، وآفة مرغوب فيها، وخطر على األسرة والبيت، وحمبوبة فتاكة، ورزء 
مطلى مموه ! 

((أما نظريتهم الثانية ىف باب النساء، فخالصتها أن العالقة اجلنسية بني الرجل واملرأة هى جنس ىف نفسها 
 هذا التصور الرهبىن لألخالق الذى كانت – ولو كانت عن طريق نكاح وعقد رمسى مشروع –جيب أن تتجنب 

) جاءت املسحية فزادته NEO- Platonismجذوره تكاد تتأصل ىف أوروبا من قبل، بتأثري الفلسفة اإلشراقية (
شدة، وبلغت به منتهاه. وذلك أن أصبحت حياة العزوبة مقياساً لسمو األخالق وعلو شأا، كما صارت احلياة 

العائلية علماً على احنطاط األخالق ومهانة الطباع، وجعلوا يعدون العزوبة جتنب الزواج من أمارات التقوى والورع 
وذكاء األخالق. وأصبح من احملتوم ملن يريد أن يعيش عيشة نزيهة أال يتزوج أصالً ، أو ال يعاشر أمرأته معاشرة 

الزوج لزوجته على األقل! وكذلك قرروا ووضعوا القوانني ىف مؤمترام الدينية إال مبرأى من الناس، وأو أمام رجلني 
من رجاهلم على األقل.. وما آلوا جهداً ىف أن يثبتوا ىف قلوب الناس الشعور ببشاعة العالقة الزوجية وتنجسها.. وخذ 
لذلك مثالً أن كان شائعاً بينهم، أن الزوجني اللذين اتفق هلما أن يبيتا معاً ليلة عيد من األعياد، ال جيوز هلما أن يعيدا 
ويشتركا مع القوم ىف رسومهم ومباهجهم، كأىن م يرون أما قد اقترفا سلبهما حق املشاركة ىف حفل ديىن مقدس 

عندهم.. وقد بلغ من تأثري هذا التصور الرهبىن، أن تكدر صفو ما بني أفراد األسرة والعائلة من األواصر. وحىت ما 
بني األم والولد منها. إذ أمسى كل قرابة وكل سبب ناتج عن عقد الزواج يعد إمثاً وشيئاً جنساً ! 

((وهاتان النظريتان ما وضعتا من مكانة املرأة وحطتا من شأا ىف حقول األخالق واالجتماع فحسب، بل 
كان من مفعوهلما القوى، ونفوذمها البالغ ىف القوانني املعينة، أن أصبحت احلياة الزوجية مبعث حرج وضيق للرجال 

25Fوالنساء جبانب، وجبانب آخر احنطت منزلة املرأة ىف اتمع ىف كل ناحية من نواحى احلياة))(

2(0 
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 * * *

مث انفلتت أوروبا من ربقة الكنيسة وتصوراا الكنسية، وشردت عن  اهللا وعن الدين كله، ومضت ىف 
شرودها آبقة من كل ما يربطها باهللا وبالدين: صحيحة وزائفة على السواء ! 

 0وىف خالل القرن التاسع عشر ظهر داروين وفرويد وكارل ماركس مجيعاً 

وكانت إحياءام وتوجيهام كلها منصبة على حتقري اإلنسان بشىت الطرق. مرة حبيوانيته املطلقة على يد 
داروين. ومرة بوحله اجلنسى املطلق على يد فرويد. ومرة بسلبيته وضآلة دوره جتاه  املادة والعوامل االقتصادية على 

 0يد كارل ماركس

وكل هذه االحياءات والتوجيهات كما تؤثر ىف النظرة إىل اإلنسان ذاته، تؤثر كذلك ىف النظرة إىل املرأة وإىل 
العالقات بني اجلنسني بصفة خاصة. وحتطم كل قوائم األخالق. وتطلق اجلنسني حيوانني يتلمسان الشهوة واللذة 

لذاما.. حىت اهلدف احليواىن من حفظ النوع بالنسل مل يعد الناس ىف أوروبا وأمريكا ينظرون إليه إال على أنه قد حيد 
من حرية االختالط اجلنسى، وحيمل الذكر واألنثى تبعات ال يريدان أن يتحمالها! فأصبح مههما معاً هو التخلص من 
آثار اللذة بعد االلتقاء اجلنسى، مبنع احلمل، أو باإلجهاض أو بوأد الوليد. (وسنتحدث عن هذا بشىء من التفصيل ىف 

 00فصل تال))

املهم هنا أن نقرر مجوح النظرة إىل املرأة، بعد انفالت أوروبا من نري الكنيسة والتصورات الكنسية، 
 عن اهللا وعن منهجه ىف احلياة، والفصل بني اللذة اجلنسية ىف عالقات اجلنسني وأهدافها – إبان هذا –وشرودها 
 مث أهدافها احليوانية أيضاً ! –اإلنسانية 

((قالت ىل إحدى الفتيات األمريكيات ىف معهد املعلمني ((جريلى كولورادو)) ىف أثناء مناقشة عن احلياة 
االجتماعية ىف أمريكا :  

((إن مسألة العالقات اجلنسية مسألة بيولوجية حبتة، وأنتم الشرقيون تعقدون هذه املسألة البسيطة بإدخال 
العنصر األخالقى فيها. فاحلصان والفرس، والثور والبقرة، والكبش والنعجة، والديك والفرخة .. ال يفكر أحد منها 

ىف حكاية األخالق هذه، وهو يزاول االتصال اجلنسى. ولذلك متضى حياا سهلة بسيطة مرحية !!! 

((وكانت إحدى املدرسات ىف املعهد املركزى لتعليم اللغة اإلجنليزية للغرباء مبعهد ويلسون للمعلمني 
 الذين يعدون ىف هذا املركز لتلقى الدراسة باللغة اإلجنليزية –بواشنطون، تلقى على جمموعة من طلبة أمريكا الالتينية 

 درساً ىف تقاليد اتمع األمريكى. وىف اية الدرس ألت طالباص من جواتيماال عن مالحظاته عن اتمع –
األمريكى.. فقال هلا : لقد الحظت أن فتيات صغريات ىف سن الرابعة عشرة وفتياناً صغاراً ىف سن اخلامسة عشرة 

يزاولون عالقات جنسية كاملة.. وهذا وقت مبكر جداً ملزاولة هذه العالقات .. وكان ردها ىف محاسة :  



  
 

26F((إن حياتنا على األرض جد قصرية. وليس هناك وقت نضيعه أكثر من الرابعة عشرة..)(

1 (

وقد اخترت هذين النموذجني بالذات من مئات األمثلة الىت شاهدا هناك. ألن صاحبتيهما مدرستان، وتأثري 
 0املدرسة ىف نشر هذه اإلحياءات أوسع من تأثري أى شخص آخر

 مل تعد العالقات اجلنسية الطبيعية املباحة – أو بسبب هذه اإلباحية املطلقة –ومع هذه اإلباحة املطلقة 
الرخيصة تشبع امليول اجلنسية، فانتشر الشذوذ اجلنسى، بامليل إىل اجلنس اآلخر سواء ىف عامل الفتيان، أو ىف عامل 

الفتيات، وحيتوى تقريراً ((كنزى)) عن ((السلوك اجلنسى عند الرجال، والسلوك اجلنسى عن النساء ))، إحصاءات 
دقيقة وعجيبة عن هذا الشذوذ. 

 مشاهدة شخصية ىف أحد فنادق واشنطن:  – بقدر ما يسمح احلياء وأدب الكتابة –وأذكر 

 – بعد وصولنا إىل الواليات املتحدة األمريكية بيومني اثنني –((كنت مع زميل مصرى ننزل ىف هذا الفندق 
 ألننا أقرب إىل لونه، وألننا ال حنتقر امللونني - - فجعل يعرض علينا –وقد أنس إلينا عامل املصعد الزجنى 

 00((خدماته)) ىف ((الترفيه)) .. ويذكر ((عينات))ن من هذا الترفيه. مبا فيها ((الشذوذات)) املختلفة

((وىف أثناء العرض جعل يقص علينا أنه كثرياً ما يكون ىف إحدى احلجرات ((زوج)) من الفتيان أو الفتيات. 
مث يطلبان إليه أن يدخل إليهما زجاجة كوكا كوال .. دون تغيري لوضعهما عند دخوله !!! 

((وملا بدأ علينا االمشئزاز واالستغراب ، وقلنا له :  

((أما خيجالن ؟ 

((أجاب بدوره متعجباً المشئزازنا وتعجبنا وسؤالنا عن اخلجل :  

 أن – من املشاهدات الكثرية –((ملاذا؟ إما يرضيان ميوهلما اخلاصة، وميتعان أنفسهما.. وعلمت فيما بعد 
اتمع األمريكى ال يستنكر على إنسان أن يرضى لذته بالشكل الذى يروق له. طاملاً أن ليس هناك إكراه .. ومن مث 

27F يعد جرمية .. ))(– على الورق –فال جرمية .. حىت فيا ال يزال القانون 

2(0 

 ال يفترق كثرياً عن احلال ىف أمريكا. أما أثر هذا االحنالل ىف – وخباصة ىف بالد الشمال –واحلال ىف أوروبا 
حياة اتمع، وىف تدمري ((اإلنسان)) وحتطيم اتمع اإلنساىن، وىف ديد احلضارة اإلنسانية الراهنة بانزواء، كما 

 0انزوت حضارة الرومان القدمية، فسنتحدث عنه ىف فصل تال
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 * * *

والكنيسة؟ ما شأا مع هذا االحنالل اجلارف؟ ورجال الدين ما شأم مع اتمع اجلديد؟ 

 أو ممن عاشوا هناك ولكنهم مل يتعمقوا وراء –إن كثريين مممن مل يعيشوا بعض الوقت ىف أوروبا أو أمريكا 
 حيث تقوم ىف البلد الصغري – وخباصة ىف الواليات املتحدة – كثرياً ما ختدعهم كثرة الكنائس وانتشارها –الظواهر 

الذى ال يتجاوز تعداده عشرة آالف نسمة أكثر من عشرين كنيسة أحياناً .. وكثرياً ما ختدعهم كثرة مظاهر 
االحتفاالت الدينية واملراسم واألعياد الدينية.. وكثرياً ما ختدعهم كثرة األحزاب الىت حتمل أمساء ((املسيحية)).. مث 

كثرياً ما خيدعهم ما يكتبه ويذيعه رجال الدين من كتب ومقاالت وحبوث وإذاعات ىف موضوعات احلياة االجتماعية 
 00والسياسية واالقتصادية والعلمية البحتة أحياناً 

كثرياً ما خيدعهم هذا كله فيحسبون أن للدين شأناً ىف أوروبا وأمريكا. وأن لرجال الدين أثراً ىف احلياة 
 0االجتماعية هناك .. وهذه نظرة سطحية ال تدرك حقيقة ما هو واقع هناك

 بعد أن ذاقت مرارة اإلمهال، ووحشة البعد عن احلياة االجتماعية، بعد شرود الناس منها منذ –إن الكنيسة 
 قد عادت تلهث وراء اتمع، وتتعلق –عصر النهضة، وخاصة منذ عصر التنوير، مث عصر الفلسفة الوضعية املادية 

بأهداب الناس. ال لتقود اتمع وال لتنقل الناس إىل الدين . ولكن لتجرى وراء اتمع، ولتتملق شهوات الناس ! 

 حفالت خمتلطة للجنسني يشرب فيها النبيذ، وتدور حلقات – بعد القداس –عادت لتقيم ىف الكنائس 
الرقص، وتعرض فيها ألعاب التسلية، ويتخاصر فيها الفتيان والفتيات املخمورين، ويلتذون نشوة املخاصرة والعناق 

حىت الفجر.. كل أولئك الجتذاب الشبان والشواب إىل الكنيسة! 

 ىف وجه ميول النسا الفطرية، كيف خرجوا عليها وداسوها – بالباطل –لقد جربت الكنيسة حني وقفت 
 ىف وجه شهوام ونزوام، فيدوسوا عليها ويهملوها ! – باحلق –وأمهلوها. فعادت اآلن تتجنب أن تقف 

لقد عادت أوروبا إىل حياة الرومان القدمية الىت تسمح لآلهلة واألرباب أن تنطق بالرجز على ألسنة الكهان، 
 وذلك دون أن يسمحوا هلا بالتدخل ىف شئون حيام أو توجيهها 00وأن تكون موامسها مواسم جة ولذة ومتاع 

 0وجهة تناىف اللذة واملتاع

وخيدغ بعض الناس هنا فيحسبون أن للكنيسة نفوذاً ىف حياة الناس. وأن للدين هناك وجوداً جدياً يستحق 
االحترام. وحيسبون أن ((مرونة)) الكنيسة و((ثقافتها)) هناك هى الىت ضمنت هلا هذا النفوذ، وضمنت للمسيحيةن 

 0أن تبقى بعد أعاصري عهد النهضة والتنوير واملادية.. وهو جمرد وهم ال يقوم على معرفة ما هو واقع هناك



  
 

ولكن رجالً أوروبياً مستنرياً مدركاً مثل (ليوبولد فايس) الذى أسلم واهتدى ومسى نفسه ((حممد أسد)) ال 
خيدعه ما خيدع بعض الناس هنا .. ألنه عاش هناك. فيقرر ىف كتاب ((اإلسالم على مفترق الطرق)) ما قررناه ، وما 

 0تضمنته مشاهداتنا الكثرية ىف أمريكا عن هذا األمر بالذات

يقول :  

((لقد سيطر على الغرب احلديث ىف أوجه نشاطه وجهوده اعتبارات من االنتفاع العملى (املادى) ومن 
التوسع الفعال فقط . وقد كان هدفه الذاتى إمنا هو املعاجلة واالكتشاف لكوامن احلياة، من غري أن ينسب إىل تلك 

احلياة حقيقة أدبية ىف ذاا. أما قضية ((معىن احلياة)) والغاية منها، فقد فقدت منذ زمن بعيد ىف نظر األوروىب احلديث 
 0)30 )) (ص…مجيع أمهيتها العملية 

 حنن البشر -  جمربون –((إن االجتاه الديىن مبىن دائماً علىاالعتقاد بأن هناك قانوناً أدبياً مطلقاً شامالً، وأننا 
على أن خنضع أنفسنا ملقتضياته، ولكن املدنية الغربية احلديثة ال تقر احلاجة إىل خضوع ما إال ملقتضيات اقتصادية، أو 
اجتماعية، أو قومية. إن معبودها احلقيقى ليس من نوع روحاىن. ولكنه ((الرفاهية)). وإن فلسفتها احلقيقية املعاصرة 

إمنا جتد قوة التعبري عن نفسها عن طريق الرغبة ىف القوة.. وكال هذين موروث من املدنية الرومانية 
 0)33القدمية..))(ص

((كانت الفكرة الىت تقوم عليها اإلمرباطوية الرومانية االجتياح بالقوة، واستغالل األقوام اآلخرين لفائدة 
الوطن األم وحده . وىف سبيل الترفيه عن فئة ممتازة مل ير الرومان ىف عنفهم سوءاً وال ىف ظلمهم احنطاطاً . وإن (( 

العدل الروماىن)) الشهري كان عدالً للرومانيني وحدهم. ومن البني أن اجتاهاً كهذا، كان ممكناً فقط على أساس ادراك 
مادى خالص للحياة وللحضارة. إدراك مادى هذبه على التأكيد ذوق فكرى. ولكنه على كل حال بعيد عن مجيع 

 مل يعرفوا الدين . وإن آهلتهم التقليدية مل تكن سوى حماكاة شاحبة – ىف احلقيقة –القيم الروحية. إن الرومانيني 
للخرافات اليونانية.. لقد كانت أشباحاً سكت عن وجودها حفظاً للعرف االجتماعى. ومل يكن يسمح هلا قط 

 ولكن – إذا سئلت مثل ذلك –بالتدخل ىف أمور احلياة احلقيقية. بل كان عليها أن تنطق بالرجز على ألسنة عرافيها 
 0مل يكن ينتظر منها أن متنح البشر شرائع خلقية

((تلك كانت التربة الىت منت فيها املدنية الغربية احلديثة .. ولقد عملت فيها بال شك مؤثرات أخرى كثرية 
ىف اثناء تطورها. مث إا بطبيعة احلال قد بدلت وحورت ىف ذلك اإلرث الثقاىف الذى ورثته عن رومية ىف أكثر من 

ناحية واحدة.. ولكن احلقيقة الباقية أن كل ما هو اليوم حقيقى ىف االستشراف الغرىب للحياة واألخالق، يرجع إىل 
 على االفتراض بل –املدنية الرومانية.. وكما أن اجلو الفكرى واالجتماعى ىف رومية القدمية كان نفعياً حبتاً، وال دينياً 

 فكذلك هو ىف الغرب احلديث .. ومن غري أن يكون لدى األوروىب برهان على بطالن الدين املطلق ، –على احلقيقة 



  
 

 بينما هو متسامح ىف الدين، –ومن غري أن يسلم باحلاجة إىل مثل هذا الربهان، ترى التفكري األوروىب احلديث 
 0 ترك على العموم ، األخالق املطلقة خارج نطاق االعتبارات العملية–وأحياناً يؤكد أنه عرف اجتماعى 

((إن املدنية األوروبية ال جتحد اهللا البتة، ولكنها ال ترى جماالً وال فائدة هللا ىف نظامها الفكرى احلاىل.. فقد 
 وهكذا مييل األوروىب – أى من عجزه عن اإلحاطة مبجموع احلياة –اصطنعت فضيلة من العجز الفكرى ىف اإلنسان 

احلديث، إىل أنسب األمهية العملية فقط إىل تلك األفكار الىت تقع ىف نطاق العلوم التجريبية، أو تلك الىت ينتظر منها 
على األقل أن تؤثر ىف صالت اإلنسان االجتماعية بطريقة ملموسة.. ومبا أن قضية وجود اهللا ال تقع حتت هذا الوجهن 

 0)37-36وال حتت ذاك، فإن العقل األوروىب مييل بداءة إىل أسقاط ((اهللا) من دائرة االعتبارات العملية)). (ص

ويقرر األستاذ أبو احلسن الندوى هذه احلقيقة باختصار ىف كتابه القيم ((ماذا خسر العامل باحنطاط 
املسلمني)) ىف قوله : - 

((ديانة أوروبا اليوم، املادية، ال النصرانية. فمما ال شك فيه أن دين أوروبا اليوم الذى ميلك عليها القلب 
واملشاعر، وحيكم على الروح هو ((املادية)) ال ((النصرانية)) كما يعلم ذلك كل من عرف النفسية األوروبية عن 

كثب، ال عن كتب، بل وعن كتب أيضاً. ومل ينخدع باملظاهر الدينية، الىت تزيد أة الدولة، والىت جيد فيها الشعب 
) 154 (ص000تروحياً للنفس وتنوعاً.. ومل ينخدع بزيارم للكنائس، وحضورهم ىف تقاليدهم))

 بعد رسم هذه الصورة بقلم الكاتبني الواعيني -  أن أضيف إليها فقرة مما كتبته عن مشاهداتى –وال بأس 
28Fاخلاصة ىف كتاب (أمريكا الىت رأيت) (

) عن موضوع الكنيسة واتمع بالذات، ىف مسألة املرأة والعالقات بني 1
 00اجلنسني .. فقد يزيد ىف جالء الوهم الذى يراود الزائرين العابرين، أو املخدوعني ىف املظاهر والعناوين 

((ليس أكثر من األمريكان تشييداً للكنائس، حىت لقد أحصيت ىف بلدة واحدة، ال يزيد سكاا على عشرة 
آالف، أكثر من عشرين كنيسة، وليس أكثر منهم ذهاباً إىل الكنائس ىف ليالت األحد وأيامه، وىف األعياد العامة 

وأعياد القديسني احملليني. وهم أكثر من ((األولياء)) عند عوام املسلمني! 

((وبعد ذلك كله ليس هناك من هو أبعد من األمريكى عن الشعور بروحية الدين واحترامه وقداسته. وليس 
 0أبعد من الدين عن التفكري األمريكى وشعوره وسلوكه 

 فإا ىف أمريكا مكان لكل شىء إال – على تفاوت –((وإذا كانت الكنيسة مكاناً للعبادة ىف العامل النصراىن 
 timeللعبادة. وإنه ليصعب عليك أن تفرق بينها وبني أى مكان آخر معد  للهو والتسلية، أو ما يسمونه بلغتهم 

)fun (good وقت)) ا تقليداً اجتماعياً وضرورياً، ومكاناً للقاء واألنس، ولتمضيةومعظم قصادها إمنا يعدو 
 0طيب)) وليس هذا شعور اجلمهور وحده، ولكنه كذلك شعور سدنة الكنيسة ورعايتها

                                      
 0 حتت الطبع 1



  
 

 وجيتهد راعى كل كنيسة أن يلحق بالكنيسة – شباناً وشواب –((وملعظم الكنائس ناد يتألف من اجلنسني 
أكرب عدد ممكن. وخباصة أن هناك تنافساً كبرياً بني الكنائس املختلفة باملذاهب والنحل. وهلذا تتسابق مجيعاً ىف 

اإلعالن عن نفسها بالنشرات املكتوبة، وبانوار امللونة على األبواب واجلدران، للفت األنظار، وبتقدمي الربامج اللذيذة 
 وليس هناك من بأس 0املشوقة، جللب اجلماهري، بنفس الطريقة الىت تتبعها املتاجر، ودور العرض السينمائى والتمثيل

 متاماً كما تقف فتيات ىف ثياب 00ىف استخدام أمجل فتيات املدينة وأرشقهن وأبرعهن ىف الغناء والرقص والترويح
  00شديدة اللمعان واإلثارة- أو ىف((مايوه))- ىف مداخل وطرقات دور السينما جلذب األنظار

((وهذه- مثالً- حمتويات إعالن عن حفلة كنيسة، كانت ملصقة ىف قاعة اجتماع الطلبة ىف إحدى 
الكليات،جلذب طلبة الكلية وطالباا إىل كنيسة معينة ىف املدينة اجلامعية الصغرية:  

  00- ىف الساعة السادسة مساء1950((يوم األحد- أول أكتوبر سنة 

  0 رقص))0 تسلية0 مسابقات0 ألغاز0 ألعاب سحرية0((عشاء خفيف

 ألن راعى الكنيسة ال حيس أن عمله خيتلف ىف شئ عن مدير املسرح، أو املدير 0((وليس ىف هذا أى غرابة
 وهذا النجاح يعود عليه بنتائجه الطيبة: املال، واجلاه، 00 وال م الوسيلة00 النجاح أوالً وقبل كل شئ00املتجر

 ألن األمريكى بطبيعته يؤخذ 0فكلما كثر عدد امللتحقني بكنيسته عظم دخله وزاد كذلك احترامه ونفوذه ىف البلدة
  00 وهى مقياسه األول ىف الشعور والتقدير0بالضخامة ىف احلجم والعدد

((كنت ليلة ىف إحدى الكنائس ببلدة(جريلى) بوالية(كولورادو) فقد كنت عضواً ىف ناديها، كما كنت 
عضواً ىف عدة نواد كنيسة ىف كل جهة عشت فيها ما بني واشنطن ىف الشرق وكاليفورنيا ىف الغرب. إذ كانت هذه 
ناحية هامة من نواحى اتمع، تستحق الدراسة عن كثب، ومن ((الباطن)) ال من ((الظاهر)) وكنت معنياً بدراسة 

 00اتمع األمريكى

((وبعد أن انتهت ((اخلدمة الدينية)) ىف الكنيسة، واشترك ىف التراتيل فتية وفتيات من األعضاء من األعضاء، 
وأدى اآلخرون الصالة .. دلفنا من باب جانىب إىل ساحة الرقص املالصقة لقاعة (الصالة) .. يصل بينهما باب .. 

وصعد ((األب)) إىل مكتبه، وأخذ كل فىت بيد فتاة، وبينهم وبينهن أولئك الذين واللواتى، كانوا وكن يقومون 
 …بالترتيل ويقمن 

 0((وكانت ساحة الرقص مضاءة باألنوار احلمراء واألضواء الزرقاء، وقليل من املصابيح البيضاء

((ومحى الرقص على أنغام ((اجلرامفون)) وسالت الساحة باألقدام والسيقان، والتفت األذرع باخلصور 
والتقت الشفاه والصدور.. وكان اجلو كله غراماً.. حني هبط األب من مكتبه، وألقى نظرة فاحصة على املكان ومن 

ىف املكان، وشجع اجلالسني واجلالسات ممن مل يشتركوا ىف احللبة، على أن ينهضوا فيشاركوا.. وكأمنا حلظ أن 



  
 

املصابيح البيضاء تزيد نسبتها فتفسد ذلك اجلو ((الرومانسى)) احلامل، فراح ىف رشاقة األمريكاىن وخفته، يطفئها 
واحداً واحداً، وهو يتحاشى أن يعطل حركة الرقص، أو يصدم ((زوجاً)) من الراقصني، ىف الساحة.. وبدا املكان 

بالفعل أكثر ((رومانسية)). مث تقدم إىل ((اجلرامفون)) ليختار أسطوانة للرقص، تناسب ذلك اجلو، وتشجع القاعدين 
 0والقاعدات على املشاركة فيه

 00((واختار)) 

 يا صغريتى – (ولكن اجلو But, baby it is cold (outside)((اختار أغنية أمريكية مشهورة امسها 
 00 بارد ىف اخلارج ) –

((وهى تتضمن حواراً بني فىت وفتاة عائدين من سهرما. وقد احتجزها الفىت ىف داره، وهى تدعوه أن 
يدعيها متضى لتعود إىل دارها، فقد تأخر الليل، وأمها تنتظرها، وكلما تذرعت حبجة أجاا بتلك ((الالزمة)) (ولكن 

 )  000اجلوي يا صغريتى بارد ىف اخلارج

((وانتظر األب، حىت رأى خطوات((بناته وبنيه)) تناسب على موسيقى تلك األغنية املثرية. وبدا راضياً 
مغتبطاً. وغادر ساحة الرقص إىل داره، تاركاً هلم وهلن إمتام هذه السهرة اللذيذة.. الربيئة.. على أن يسلم مفتاح 

الكنيسة ىف داره آخر ((زوج)) ينصرف من الكنيسة. فاالنصراف يكون تباعاً حسب مزاج كل زوج !!! 

((وأب)) آخر يتحدث إىل صاحب لنا عراقى من الطلبة، توثقت بينه وبينه عرى الصداقة، فيسأله عن 
 مل ال حتضر إىل الكنسية اآلن؟ ويبدى أنه ال يعنيه أن تغيب فتيات الكنيسة مجيعاً – زميلته بالكلية –((مارى)) 

وحتضر ((مارى)). وحني يسأله الشاب عن سر هذه اللهفة، جييب (األب).. إا جذابة . وإن معظم الشبان إمنا 
حيضرون وراءها! 

((وحيدثىن شاب من شياطني الشباب العرب العراقيني الذين كانوا يدرسون ىف أمريكا.. وكنا نطلق عليه اسم 
 إن ((صديقته)) كانت تنتزع نفسها – وما أدرى إن كان ذلك يغضب الشاعر القدمي أو يرضيه! –((ابو العتاهية)) 

من بني أحضانه أحياناً، ألا ذاهبة للترتيل ىف الكنيسة.. وكانت إذا تأخرت مل تنج من إشارات ((األب)) وتلميحاته، 
إىل جريرة ((أىب العاهية)) ىف احتجازها عن حضور الصالة! .. هذا إذا جاءت من غريه .. فأما إذا استطاعت أن جتره 

وراءها، فال لوم وال تثريب! 

((ويقول لك هؤالء ((اآلباء)): إننا ال نستطيع أن جتتذب هذا الشباب إال ذه الوسائل. ولكن أحداً منهم ال 
يسأل نفسه: وما قيمة اجتذام إىل الكنيسة.. وهم خيوضون إليها مثل هذا الوحل، ويقضون ساعام فيه؟ أهو 

الذهاب إىل الكنيسة هدف ىف ذاته؟ أم إثارة التهذيبية ىف الشعور والسلوك؟ من وجهة نظر ((اآلباء)) الىت أوضحتها 
 جمرد الذهاب إىل الكنيسة هو اهلدف. وهو وضع ملن يعيش ىف أمريكا مفهوم ! –فيما سلف 



  
 

((ولكىن أعود إىل مصر ، فأجد من يتحدث أو يكتب عن الكنيسة ىف أمريكا. وعن مساحتها ىف مقابلة اخلطأ 
واالحنراف. وعن نشاطها ىف تطهري القلوب واألرواح. وعن استبقاء سلطان الدين ذه األساليب املتطورة، الىت ال 

(تتشدد فيهرب منها الناس. ((وهللا ىف خلقه شئون))
29F
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 * * *
 مدى التخبط واالضطراب ىف النظرة إىل املرأة – امل على طوله – وهكذا يتضح من هذا االستعراض 

وعالقات اجلنسني، ىف تاريخ أوروبا. ومدى التأرجح بني الطرفني املتباعدين. هذا التأرجح الذى مل يعتدل به امليزان 
قط، لوضع كل شطر من شطرى النفس الواحدة ىف مكانه احلقيقى وإلدراك دور املرأة احلقيقى، ومكاا الطبيعى. 

 حىت يأذن اهللا ، فتتسلم زمام احلضارة البشرية يد – وما تزال تشقى –والذى شقى به اجلنسان، وشقيت به البشرية 
 00أمينة، موصولة باهللا ومنهجه للحياة

النظم االجتماعية واالقتصادية 

كما وقع التخبط ، والتطرف، واهلزات العنيفة، والتأرجح بني الطرفني اجلاحمني دائماً، وعدم اعتدال امليزان ىف 
الوسط العادل املتناسق.. كما وقع هذا كله ىف النظرة إىل اإلنسان وفطرته واستعداداته. وىف النظرة إىل املرأة وعالقات 

 0اجلنسني.. كذلك وقع ىف النظم االتصادية واالجتماعية سواء بسواء 

وكان هذا طبيعياً ومنتظراً من نظم تقوم نعلى تلك النظرة اخلاطئة إىل اإلنسان، وعلى اجلهل املطبق حبقيقة 
اإلنسان. فما مل تصح النظرة إىل اإلنسان ذاته، وحقيقة فطرته واستعداداته، وغاية وجوده وحدود سلطانه.. إخل ما مل 

تصح النظرة إىل هذا كله، فال مفر من التخبط واألرجحة ىف كل ارتباطاته األخرى. وخباصة ارتباطاته االقتصادية 
واالجتماعية.. فهذه فروع من تلك وأثر من آثارها. 

وهذا الذى نقرره ىف الفقرة السابقة هو مفرق الطرفن بني التفسري اإلنساىن للتاريخ – وهو الذى يتفق مع 
التصور اإلسالمى – والتفسري املادى واالقتصادى للتاريخ. وهو الذى تقوم عليه املاركسية. 

وال عربة مبا يلح فيه املاركسيون من أن أدوات اإلنتاج هى الىت تنشىء نوع االرتباطات ىف اتمع، وأن هذه 
االرتباطات – وحدها هى الىت تنشئ النظرة إىل ((اإلنسان)) وإىل ((األخالق)) وإىل ((الدين)) وإىل ((املبادئ)) وإىل 

((األوضاع)) وإىل سائر االرتباطات ىف حياة اإلنسان. 

ال عربة ذا اإلحلاح ىف إفراد العوامل االقتصادية – وحدها – بتسري كل شىء ىف حياة الكائن اإلنساىن، 
واتمع اإلنساىن ، اعتبارها هى – وحدها – إهلاً قادراً على التغري والتبديل، قاهراً البد لإلنسان إزاءه من اخلضوع 

 0((للحتمية)) والتسليم

                                      
 0 من كتاب ((أمريكا الىت رأيت))1



  
 

ال عربة ذا اإلحلاح، فإنه هو إال لوثة  من لوثات ((املاركسية)) الكثرية. وقد لهلت ((املاركسية)) على 
كل حال – ((كنظرية)) – حتت مطارق الواقع، ودوافع الفطرة، وحقائق الدوافع البشرية األصيلة، واحتاجت إىل 

التعديالت املتوالية، على يد لينني وستالني وخروشوف. وهم يسموا ((تعديالت)) وهى ىف الواقع ((عدوالت) عن 
أسس النظرية مع االحتفاظ – لشارة واإلطار . وهم يعللون هذه العدوالت، بأن املاركسية مذهب متطور .. على 

حني أن ليس هناك مذهب، وال نظرية، وال دين، حيتشد باحلتميات احتشاد املاركسية األوىل، كما وضعها ماركس 
وأجنلز. فدعوى ((التطور)) بعد املاركسية، دعوى جديدة جداً، ملواجهة مطارق نالفطرة، ومطارق الواقع، وجهاد 

((الذات اإلنسانية)) ىف روسيا والصني، وسائر البالد الىت أخضعتها الشيوعية، إلثبات وجودها على الرغم من الثقل 
 0الساحق للنظام البوليسى الرعيب

وحنن ال نناقش ((املاركسية)) هنا . ولكننا نستعرض فقط بعض مظاهر التخبط واألرجحة ىف النظم 
االقتصادية واالجتماعية الىت قامت مستندة إىل اجلهالة املطلقة حبقيقة اإلنسان ونظرته وميوله واستعداداته وحاجاته 

احلقيقة. بسبب أا قامت مبعزل عن منهج اهللا العليم حبقيقة هذا اإلنسان، ومبا يصلح له وما يصلحه من النظم 
 0واألوضاع

لقد سارت األوضاع تتأرجح بني التطرف هنا والتطرف هناك على نفس الطريقة الىت سارت ا ىف النظرة 
إىل اإلنسان وفطرته واستعداداته، والنظرة إىل املرأة وعالقات اجلنسني. بل أشد تأرجحاً وأكثر ضحايا، وأشد بالء. 

منذ كان االقتصاد وتوزيع السلطات ىف اتمع جماالً لصراع أشد، يبلغ حد الوحشية الرعيبة ىف كثري من األحيان. 
ومنذ كانت معاجلة اخلطأ اجلامح تأتى خبطأ أخر جامح ىف اجلانب اآلخر. وال يعتدل ا امليزان قط ىف يد اإلنسان، 
 0اجلاهل بنفسه ومقداراته وحاجاته احلقيقية، اخلاضع لشهواته وضعفه وهواه، الشارد ىف ذاته عن اهللا ومنهجه للحياة

واملاركسية والتفسريات املادية عموماً خترج اإلنسان من حساا وهى تسجل هذه التقلبات واألطوار . 
واملاركسية بصفة خاصة تقيم االقتصاد – وحده – إهلاً متفرداً متصرفاً ىف أقدار ((اإلنسان)) بعيداً عن إرادة اإلنسان 

 0وفطرته واستعداداته . فهى دائماً خاضعة حلتمية العوامل االقتصادية، أو ناشئة من هذه العوامل االقتصادية

وهى تعزو هذه التقلبات واألطوار إىل تغري أدوات اإلنتاج، فإن تغرب هذه األدوات ((حيتم تغري االرتباطات ىف 
اتمع، ومن مث يوجد ((التناقض)) بني الوضع القائم، وما يتطلبه تغري أدوات اإلنتاج من تغري ىف الروابط االجتماعية 

واالقتصادية، فتقع الثورة أو االنقالب إلنشاء وضع جديد مالئم لتغري أدوات اإلنتاج. واإلنسان ال دور له ىف هذا 
كله.. ولو كان هو الذى يغري أدوات اإلنتاج بيده أو بفكره. فلهذا ما يسكت عنه ماركس. وكأن أدوات اإلنتاج 

هذه إله آخر. ولكنه إله يغري بنفسه! فتنشأ ((حتمية)) التغري ىف األوضاع االجتماعية تبعاً للتغري ىف ذات اإلله ! 

ما علينا .. فنحن كما قلنا ال نناقش املاركسية. هنا، ولكن نستعرض فقط األرجحة ىف حياة الناس الشاردين 
 0من اهللا. غري أننا سنناقش فقط هذه ((احلتمية)) واألسباب الواهنة الىت قامت عليها ىف الفلسفة املاركسية



  
 

إن املاركسيني يعزون التقلبات واألطوار كلها إىل تغري أدوات اإلنتاج. ومن مث تغري األوضاع االجتماعية. 
وهم يعدون هذه األطوار إذن ((حتمية)) ىف خط سري التاريخ .. فعالم يستندون؟ 

 0إم يستندون – كما يقول كارل ماركس – إىل الواقع التارخيي

وعلى الرغم مما ىف إدعاء فرد واحد – أو حىت جمموعة من األفراد – أم حييطون علماً بكل وقائع التاريخ، 
وبكل العوامل املستترة والظاهرة ىف هذا التاريخ، وبكل دوافع ((اإلنسان)) ىف مجيع األجيال واألزمان، ال ىف املاضى 
فقط، ولكن ىف احلاضر وىف املستقبل كذلك – بينما العلماء املتخصصون ىف القرن العشرين يعترفون جبهالتهم املطلقة 
باإلنسان، وبأم يقفون على عتبات اهول.. على الرغم مما ىف هذا اإلدعاء العريض من ((خرافة)) ال جيوز أن يقوم 

عليها ((رأى أو فرض)) ، فضالً عن أن يقوم عليها ((مذهب))! فإن املاركسية قد نبذت كل رأى آخر ميكن أن 
خيالف هذا املذهب: وقامت باملذابح الرهيبة للماليني من البشر رد أن يكون هلم رأى آخر ىف تاريخ اإلنسان . أى 
نفس ما فعلت ((الكنيسة)) شيئاً منه، وهى حترق العلماء الذين يرون رأياً آخر ىف ((خرافاا املقدسة)) .. وهى ال 

ترتفع كثريا على ((اخلرافات املاركسية املقدسة)) .. ((العلمية!)) .. ىف هذا الزمان! 

ولكن املاركسية – ((املذهب العلمى)) – تريح نفسها من متاعب ((الدراسة العلمية)) لكل عوامل التاريخ، 
ولك دوافع اإلنسان.. فهى حتتار عنصراً واحداً من عناصر احلياة – عنصر االقتصاد – وتعتربه – كما قلنا – إهلاً ، ال 

راد ملشيئته ، وال معقب حلكمه. وال حيلة لإلنسان ىف ((حتمية )) ما يراه ! 

غري أا ال تدرس آثار قدرة هذا اإلله ىف تاريخ العامل .. إمنا تدرسه ىف تاريخ أوروبا. مث تعمم حتمية إرادته 
على األرض كلها..  وهذه كذلك إحدى ختريفات ((املذهب العلمى)) القائم على االستقصاء ! 

ومن مث يعترب املاركسيون أن تاريخ أوروبا هو تاريخ العامل، وأن إله االقتصاد الذى حكم تاريخ أوروبا هو 
الذى حيكم تاريخ العامل. ويقررون حتمية تلك الألطوار ىف تاريخ العامل إستناداً إىل ما وقع ىف تاريخ أوروبا.. من 

وجهة نظرهم، الىت تنحى كل العوامل ىف تاريخ البشر، لتقرر وحدانية إله االقتصاد بالعمل ! 

وهم – طبعاً – ال ميكن أن خيطر على باهلم أنه على فرض أن هذا التاريخ صحيح، وعلى فرض أنه تاريخ 
العامل ال تاريخ أوروبا .. فإن هذه األطوار تأرجحت هكذا بني طرىف الغلو دائماً. ومل يعتدل ا امليزان أبداً، ووجدت 

فيها ((املتناقضات)) املتصارعة، نظراً إىل أا قامت على مناهج من صنع اإلنسان، اجلاهل بنفسه، وحباجاته حلقيقة، 
املثقل ىف أحكامه واختياراته وتصرفاته بآثار هذا اجلهل، وبالضعف البشرى، واهلوىال املتقلب والشهوات العمياء .. 

وأنه ىف الوقت ذاته مل يستعن مبنهج اهللا ليضبط هذه الشهوات، وهذا اهلوى، وهذا الضعف، وهذا اجلهل، بضابط 
ثابت، خيفف على األقل من هذه االندفاعات البشرية على غري هدى ىف كل اجتاه ! 



  
 

ال ميكن – طبعاً – أن خيطر هذا على باهلم. وهم يقيمون فلسفتهم االقتصادية ابتداء على أساس املذهب 
املادى الذى ينكر أن يكون هلذا الكون إله. وهم يسخرون أشد السخرية ممن يعتقدون بوجود اهللا .. 

وحنن الذين عصمنا اهللا من الشرود من كنف اهللا – ألنه مل تكن لنا كنيسة تطاردنا بامسه، فنشرد منها ومن 
إهلها ودينها، ومنضى كالذين يقول اهللا عنهم : ((كأم محر مستنفرة فرت من قسورة)) ؛ 

وحنن  الذين عصمنا اهللا من أن نكل إىل العلم اإلنساىن – أو بتعبري العلماء إىل اجلهل اإلنساىن! – مهمة 
وضع املناهج األساسية للحياة اإلنسانية ، بل أمدنا بقواعد املنهج املنري، القائم على العلم املطلق بفطرة اإلنسان 

 0واستعداداته وطاقاته وحاجاته احلقيقة

 وأن نأخذ األمور بالرفق واهلدوء 0حنن – وهذا فضل اهللا علينا – جديرون أن ننظر إىل املسألة نظرة أخرى 
. والنظر (( العلمى ))الصحيح ، الذى يتقصى كل جوانب املسألة، وال ينهش منها شة وجيرى شارداً من ا لكنيسة، 

وإله الكنيسة، ودين الكنيسة، وتصورات الكنيسة ! 

وعندئذ ندرك مظاهر التخبط والتأرجح، واألسباب احلقيقية الكامنة وراءها . وتكون لنا نظرتنا املستقلة، 
ونظريتنا املستقلة، املستمدة من منهج اهللا وهداه.. ومن مث نرى أن هناك اختالفاً جذرياً أصيالً بني منهجنا، وكل 

املناهج السائدة، وبني مذهبنا وكل املذاهب املعروفة، وبني طبيعة نظرتنا لواقع احلياة البشرية وللتاريخ البشرى وكل 
النظرات القائمة، وبني تفسرينا للحياة والتاريخ وكل تفسري آخر. وبني كل عنوان اختذته األنظمة االجتماعية البشرية 

 0وعنوان نظامنا ((اإلسالمى))

وليس هذا البحث امل جمال هذه الدراسة، فضالً على أا ىف حاجة إىل كفايات منوعة، تتجمع ىف تنظيم 
واحد، وتستوىف الزمن الالزم هلذه الدراسة الضخمة، ىف ظروف وأوضاع جادة ىف األخذ مبنهج اهللا. وأمام عزمة 

حقيقة لتنفيذ هذا املنهج. ومن مث تتجه إىل هذه الدراسة لتطبيق نتائجها ىف عامل الواقع ودنيا التعامل ال رد احبث 
والدراسة والثقافة ! فاملنهج اإلسالمى ىف  التفكري والنظر منهج واقعى جاد ، ال يسمح ألصحابه أن يبذلوا جهودهم 
رد البحث والدراسة والثقافة، إمنا هم يبذلوا لتطبق، ولتصبح واقعاً من الواقع، وذلك حني يكون هناك اجتاه جاد 

لتحكيم النظام اإلسالمى كله ىف احلياة !  

إمنا اال ىف هذا البحث امل مقصور على استعراض بعض التخبطات ىف احلياة األوروبية – ىف هذا اجلانب 
– هذه احلياة الىت طغت – مع األسف – على رقعة األرض كلها ىف هذا الزمان. والىت أصبحت مفهوماا وتفسرياا 
وشاراا وعنواناا ومصطلحاا هى الىت تغمر رقعة األرض كلها، أو تندس ىف ثنايا التفكري والتعبري والتطبيق ىف كل 

 0مكان



  
 

من الرق الروماين الشهري. إىل اإلقطاع . إىل الرأمسالية. إىل املاركسية والنازية .. غلو ىف طرف يعاجله غلو 
آخر ىف الطرف اآلخر.. وظلم لطبقة يعاجله ظلم آخر لطبقة أخرى.. واعتداء على ((اإلنسان)) وخصائصه األساسية 

ىف النظام اآلخر.. وال يعتدل امليزان مرة واحدة بالعدل بني الطبقات كلها، والتناسق بني طاقات اإلنسان كلها، 
وإتاحة اال ((للفردية)) الىت يتميز ا كل فرد، مع رعاية حق ((اجلماعة))) املمثلة خلصائص األفراد مجيعاً، ىف تناسق 

 0واعتدال .. ا ألمر الذى ال يتوافر إال ىف منهج اهللا

 ونستطيع أن نتجاوز – هنا – عن عهد الرق – الروماين- على سبيل االختصار ىف هذا البحث امل الذى 
 0يشري وال يفصل – ونبدأ فقط من عهد اإلقطاع.. ىف استعراض جممل عام، يناسب طبيعة هذا البحث امل العام

  * * *

وجيب – ابتداء – أن منيز بني اخلصائص األساسية املميزة لإلقطاع مبعناه االصطالحى التارخيى الذى عرفته 
 00أوروبا، وتلك املظاهر الثانوية السطحية الىت رمبا تكون قد وجدت ىف أحناء أخرى من األرض ىف عصور خمتلفة 

فهذا التمييز ضرورة من الناحية العلمية، ومن الناحية الشعورية كذلك. 

إن نظام اإلقطاع ىف أوروبا مل يكن جمرد وجود ملكيات كبرية، ولكنه كان مصحوباً خبصائص هذا النظام 
األساسية :  

وأخص خصائص هذا النظام كانت 

تبعية الفالحني لألرض، حيث كان وضعهم فيها كوضع آالت الزراعة وحيواناا، وانتقاهلم  -1
– مع األرض – إىل املالك اجلديد كما تنتقل اآلالت واحليوانات – ولو كانوا ال يباعون 

كما هو احلال ىف نظام الرق – ولكن  تبعيتهم لألرض حترمهم حق االنتقال منها إىل أرض 
أخرى، كما حترمهم بطبيعة احلال حىت اختيار حرفة أخرى فردية مستقلة 

كما كانت إرادة السيد ((الشريف)) هى القانون ىف إقطاعيته. فهو الذى يشرع لألقنان  -2
 0(رقيق األرض) وهو الذى حيدد عالقام به وباألرض، وعالقتهم بعضهم ببعض

وهذا هو اإلقطاع كما عرفته أوروبا وكما ثارت عليه أيضاً ! 

 0وهاتان اخلاصيتان تعتربان العالمتني املميزتني هلذا العهد البغيض
وقد ظلت أوروبا ترزح حتت وطأ هذا النظام الفظيع، الذى در فيه قيمة اإلنسان – ابتداء – جيعله تابعاً لألرض 

كاملاشية وأدوات الزراعة، ينتقل معها إىل املالك اجلديد. وال ميلك أن حيص بكينونته ((اإلنسانية)) مستقلة عن 
األرض. وال ميلك أن يغادرها – ولو إىل إقطاعية أخرى. وإال اعترب آبقا – حبكم القانون – ووجب القبض عليه 



  
 

ورده إىل األرض الىت يتبعها (وإن كان هذا القانون مل يعد ينفذ ىف أواخر عهد اإلقطاع ىف احلاالت الىت كان 
املالك الذى أوى إليه اهلاربون إىل إقطاعيته يرى أن من مصلحته عدم ردهم إىل سيدهم وأرضهم!) .. ودر فيه 

كرامة ((اإلنسان)) مرة أخرى جبعله أسري إرادة الشريف، واعتبار هذه اإلرادة هى القانون.. وليس أحط من 
وضع يكون فيه اإلنسان خاضعاً للشريعة هى جمرد إرادة إنسان مثله .. ولو كان هو السيد الشريف !!!   

 ظلت أوروبا حتت وطأ هذا النظام الفظيع، حىت انساحت مجوع الصليبيني ىف الشرق اإلسالمى، واحتكوا 
باتمع اإلسالمى، وعرفوا عن كثيب أوضاع حياة الناس فيه، ورأوا نظاماً آخر غري ذلك النظام الفظيع. 

 رأوا شريعة يتحاكم إليها الناس مجيعاً، حاكمهم وحمكومهم، غنيهمن وفقريهم، مالكهم ومعدمهم، صاحب 
األرض والعامل فيها على السواء. شريعة ليست هى إرادة السيد صاحب األرض، وليس هى إرادة األمري كذلك. 

وال السلطان. إمنا هى شريعة جتيئهم مجيعاً من عند اهللا. ويتوىل احلكم ا قضاة. طاملا وقفوا ا ىف وجه األمراء 
والسالطني، عندما كان أحدهم يهم بظلم الرعية أفراداً أو مجاعات. وقد ظهر ىف هذه الفترة بالذات أئمة أقوياء 

مرات ىف وجه سالطني املماليك، وكان لوقفام صداها الذى تتناقله اجلماهري ىف الوطن اإلسالمى، وتعرفها 
 0مجوع الصليبيني الذين حيتكون ذا اتمع خالل قنرنني من الزمان

وعلى الرغم من كل ما كان قد وقع ىف اتمع اإلسالمى ىف هذا الوقت من احنرافات واتمع اإلقطاعى الذى 
جاء منه الصليبيون كانت بعيدة بعيدة.  

رأوا الناس أحراراً، ال ىف االنتقال من مزرعة إىل مزرعة، وال ىف االنتقال من مدينة إىل مدينة، بل ىف االنتقال 
خالل األقطار اإلسالمية ىف أطراف األرض.. إذ كانت كلها وطناً إسالمياً واحداً متصالً ال تقومن فيه احلواجز دون 

 0أفراد املسلمني – حىت ولو تعدد األمراء والسالطني

 0ورأوا الناس أحراراً ىف اختيار املهن حسب مزاجهم ورغبتهم واختيارهم. ال حيد من حريتهم ىف هذا قيد ما 

ورأوا أصحاب احلرف يتجمعون فيما يشبه النقابات، حيث يكون لكل حرفة (ريس) وتقوم العالقة بني أصحاب 
 0احلرفة الواحدة على التعاون واملودة 

 0وكل هذه الظواهر مل يكن هلا بعد وجود ىف اتمع األورىب اإلقطاعى الذى جاء منه الصليبيون

نعم ., إنه رمبا وجدت بعض امللكيات الكبرية ىف اتمع اإلسالمى حينذاك. ولكنها مل تكن تنشئى نظام إقطاع 
كالذى عرفته أوروبا. ألنه ال ((شريف)) وال ((أقنان)) وال تبعية لألرض تلصق ((األقنان)) ا، وال إرادة للسيد هى 
القانون! بل القانون شريعة من عند اهللا.. وهذا مل يكن ينشىء نظام إقطاع باملعىن االصطالحى الفىن التارخيى لنظام 

 0اإلقطاع. الذى عرفه أولئك الصليبيون



  
 

وىف خالل  القرنني اللذين اشتعلت فيهما نار احلروب الصليبية، طرداً وعكساً، كانت االنطباعات والتأثريات 
باتمع وأوضاعه تفعل فعلها ىف نفوس عشرات األلوف من الصليبيني الذين شاهدوه، ومئات األلوف بل املاليني ممن 

 0وراءهم، ممن مسعوا قصص العائدين من هناك

 وكانت تتخمر ىف اتمع األورىب هذه االنطباعات والتأثريات، إىل جانب العوامل احمللية األخرى (الىت يتعمد 
األوروبيون عامة واملاركسيون خاصة أن جيعلوها وحدها هى العوامل املؤثرة) من نشأة احلرف، واملدن التجارية، 

وطبقة التجار، واالمتيازات الىت حصلوا عليها ىف مقابل متويل األمراء ىف حروم الصليبية، وىف حروم مع بعضهم 
 0البعض... إىل آخر العوامل الىت أدت إىل الثورة على نظام اإلقطاع

لقد كان نظاماً جائراً فظيعاً. امتهنت فيه كرامة ((اإلنسان)) إىل أقصى حد. ومل يكن يفرقه عن نظام الرق إال أن 
رقيق األرض فيه ال يباع، وال يقدم للسباع!  

وكان أحد التيارات اإلسالمية ىف األرض، هو ا لذى خنر ىف أساسه. مث جاءت العوامل األخرى احمللية فضغطت 
 0عليه، فاار

وكرد فعل إلهدار الوجود الفردى واحلرية الفردية، بل إلهدار الوجود اإلنساىن، قام النظام الرأمساىل على أساس 
من إطالق العنان لنشاط الفرد إىل غري حد، وللحرية الفردية من غري قيد، والعتبار الصاحل الفردى هو ا لصاحل 

األعلى.. 

وبرزت هذه االجتاهات ىف اال االقتصادى إىل أقصى حد، إذ ترك كل شىء ىف هذا اال لنشاط األفراد 
ورغبتام وصواحلهم، دون أى اعتبار للمجتمع أو لألخالق، أو ألية اعتبارات أخرى ميكن أن حتد من احلرية الفردية، 

 0أو من حتقيق الصاحل الفردى، كما يتراءى للفرد أن  حيققه

 وبينما قام هذا االجتاه ىف جمال االجتماع واالقتصاد – ىف أول األمر – بدور املخلص للجماهري من قبضة 
اإلقطاع الفظيعة، وأتاح للمواهب الفردية وللنشاط الفردى أن تصل إىل قمة اإلبداع واحلركة والطالقة، وأن 

تتجه اجلهود – ىف سبيل حتقيق الصاحل اخلاص – إىل استثمار كنوز األرض، وقوى الطبيعة للصاحل البشرى العام 
.. إىل آخر اخلدمات الكثرية الىت أداها بروز النظام الرأمساىل، كدور تقدمى بالقياس إىل النظام اإلقطاعى ىف 

 0أوروبا

بينما قام هذا االجتاه ذه اخلدمات، وأدى للبشر هذه اخلريات، كان عامل التطرف فيه، وكونه رد فعل خلطأ 
أخر، وعالجاً لداء بداء جديد – أدى هذا كله إىل انطالق السعار ((الرأمساىل)) الذى يبدأ من النظام الربوى 
اللعني الذى صاحب نشأة النظام الرأمساىل ، وتغلغل فيه حبيث أصبح هو أساس االقتصاد احلديث، وينتهى إىل 

اعتبار مجيع القيم األخالقية واإلنسانية واالجتماعية هراء ال معىن له إذا شاءت أن تتدخل ىف قواعد االقتصاد، وأن 



  
 

توقف هذا السعار انون، الذى ال ينتهى إىل تضخم رءوس األموال واملصاحل الرأمسالية على حساب الطبقات 
املنتجة فحسب.. ولكن يضيف إىل هذا املظهر البشع ما هو أبشع .. ذلك أن يصبح ا لعمال والصناع والتجار، 
وأصحاب املصانع أنفسهم، جمرد أجراء للصيارفة الذين قاموا بتأسيس البنوك، وجذبوا إليها أموال محلة األسهم 

واملودعني، ليستغلوها لصاحلهم، إذ تعود عليهم حصيلة تشغيل هذه األموال – ما عدا النصيب الضئيل الذى 
يصرف حلملة األسهم، وللمودعني ىف بعض احلاالت – بينما يكد العمال والصناع والتجار واملستهلكون 

وأصحاب املصانع أنفسهم كذلك، للوفاء بالفوائد الربوية الىت تعود ىف النهاية على الطغمة القليلة من املاليني 
الذين ميولون الصناعة والتجارة عن طريق اإلقراض، ويقبضون – وهم قاعدون – مثرة كد اجلميع ىف اية 

 0املطاف

 إن بالء النظام الرأمساىل ال يتمثل فقط ىف املظهر البارز الذى يوجه إليه النقد، وهو تسخري الشعوب 
واحلكومات ملصاحل أصحاب رءوس األموال.. فيجب حتديد الطبقة الىت تسخر هلا هذه الشعوب واحلكومات.. وهى 

طبقة مستترة وراء أكداس من النظريات االقتصادية، ووسائل الدعاية والتمويه، واألساتذة الكبار واجلامعات والقوانني 
واللوائح، ىف مجيع أرجاء األرض.. طبقة املرابني .. الطبقة الىت تؤسس بنوك اإلقراض، ومتلك سندات التأسيس. طبقة 

البيوت املالية القابعة هناك ىف الظالم، حيث إليها حصيلة اجلهد البشرى كله.. مبا فيها جهد أصحاب املصانع 
والتجار، الذين يومسون بأم الرباجوزيون الكبار .. فالنظام الربوى هو املسئول عن هذا البالء. هو ا ملسئول عن 
عودة حصيلة اجلهد البشرى كله إىل هذه الشرذمة الصغرية من أصحاب البيوت املالية، ومؤسسى البنوك ومحلة 

 0سندات التأسيس

 كذلك صاحب النظام الرأمساىل االحنالل اخللقى.. أوالً حتت تأثري النظريات املختلفة االجتاهات .. سواء 
نظريات احلرية الفردية الىت ال جيوز أن حيدها حد أو قيد . أو نظريات حيوانية اإلنسان، ومادية الكون، والتفسري 

املادى االقتصادى للتاريخ.. وكلها – كما تقدم – منبثة من حركة اهلروب من الكنيسة، والشرود من كل تفكري 
 0ديىن على اإلطالق

 0ولكن هنالك كذلك عامالً آخر كامناً وراء هذه النظريات كلها، والنظام الربوى

 إن الذى يقترض بالفائدة لكى يقيم مشروعاً من املشروعات، البد أن يفكر ىف أربح املشروعات الىت تكفل 
تغطية الفوائد الربوية، وتكفل له فائضاً من الربح.. واملشروعات الىت تقوم على إثارة الغرائز اجلنسية وتلبيتها، والىت 

تقوم على إثارة امليل إىل الترف وتلبيته.. هى أدىن املشروعات إىل الربح، ىف عامل متجرد من اهلوائف الدينية 
 00واخللقية

 ومن مث يصبح من السياسة الثابتة ألصحاب املال (الصيارفة وبيوت املال ومؤسسى البنوك ومحلة السندات 
التأسيسية) ومعظمهم من اليهود ىف العامل، كما يصبح من سياسة الكثريين من أصحاب املشروعات الذين يقترضون 



  
 

من هذه املؤسسات بالربا .. أن ينشروا ىف اتمع اإلنساىن حالة من االيار اخللقى، ومن الترف، ومن التفاهة، ومن 
قذارة االهتمامات، تسمح بأن تروج فيه مشروعات الترفيه اجلنسى ىف شىت صوره، ومشروعات الترف كذلك 

 0واملتاع إىل أقصى حد، بدون حد من دين أو خلق وال قيد 

 وهكذا تصبح صناعة األفالم املستهترة، وصاالت العرض املهيجة، والصحافة الداعرة، وجتارة الرقيق، واخلمر 
واملخدرات.. كما تصبح صناعة أدوات الترف والزينة وما وراءها من تقاليد اتمع املستهتر واحلفالت والسهرات.. 

إىل آخر مظاهر االحنالل والترف الىت تقوم عليها مئات الصناعات ىف العامل .. تصبح هذه كلها ىف خدمة الرأمسالية 
(أى القاعدة الرأمسالية املمولة) . وحتتاج إىل فلسفات ونظريات وأساتذة وأدباء وفنانني ومشرعني وأنظمة حكم 

تسمح وحتمى وتشجع هذه الصناعات. ويكون لرأس املال ىف هذه األنظمة، هذه القوة التوجيهية، ألنه هو وحده 
الذى يتحكم ىف اتمعات الالدينية، مما ال يكون له حني ختضع احلياة كلها – واملال معه – ملنهج اهللا ىف احلياة. فرأس 

املال ال يكون له التوجيه املؤذى إال ىف اتمع الذى ال يهيمن عليه منهج اهللا، حيث ينفرد رأس املال باهليمنة. فأما 
حني يكون منهج اهللا هو املسيطر، فإنه حينئذ سيوجه اتمع وسيوجه املال املتداول فيه وجهة نظيفة، ولن يسمح 

للمال أن يكون أداة بغى أو أداة فساد. 

 إنه ليس املال بذاته هو الذى يفسد حياة اتمع. إمنا هو املنهج واملذهب والنظام والتصور الذى حيكم جمتمعاً 
 00من اتمعات 

 وليست هذه سوى ملسات سريعة جداً للحالة البشعة الىت أنشأها النظام الرأمساىل – بينما كان يعاجل التطرف 
بتطرف آخر . ويعاجل الداء بداء آخر، ويتأرجح بني طرىف الكبت واجلموح، كاحلصان الذى جيمح من شدة اللجام! 

وال منلك أن ندخل ىف تفصيل املتاعب االقتصادية الىت أنشأها النظام الربوى الذى قام على أساسه النظام الرأمساىل. 
وال أن نتحدث عن أثر هذا النظام ىف دورات االنكماش واألزمات الدورية، وويالت البطالة والكساد الىت تصاحب 

 0هذه      الدورات

 وال منلك أن ندخل ىف تفصيل ويالت االستعمار الىت اقتضاها النظام الرأمساىل، ىف أثناء البحث عن أسواق متد 
 0الصناعات الكبرية باخلامات، وىف الوقت ذاته تستهلك ما تنتجه هذه الصناعات

 كما ال منلك أن ندخل ىف تفصيل ويالت االستعمار اجلديد، الذى ال يبدو ىف صورة االحتالل العسكرى 
القدمية. وإمنا يربز ىف صورة البحث عن أسواق لرءوس األموال الفائضة ىف الدول الرأمسالية، والىت ال جتد هلا جماالً 

للعمل ىف بالدها بسبب التشبع الصناعى. ومن مث تبحث عن بالد متخلفة ((تتصنع)) برءوس األموال األجنبية. كى 
يعود على هذه األموال الفائض الربوى. وال تبقى معطلة ىف بالدها التخمة. هذا االستعمار الذى يتصارع اآلن ىف 

 0إفريقية بالذات، على مرأى منا ومسمع، ىف كل مكان 



  
 

 ال منلك الدخول ىف تفصيالت هذه النواحى املتعددة لبالء النظام الرأمساىل. ألن هذا أمر يطول، وال يتفق مع 
طبيعة هذا البحث امل. وميكن االجتراء باإلشارة إليه ىف صدد تقدير التخبط ىف خطوات البشرية، ىف جمال النظم 

 0االقتصادية واالجتماعية، وهى شاردة من اهللا، ومن منهجه للحياة

 * * *

مث تتمثل الطامة الكربى ىف ((النظم اجلماعية)) الىت طبقتها أوروبا ىف الشرق أو ىف الغرب، على اختالف أمسائها 
 0وأشكاهلا، والىت جاءت كرد فعل للجموح الشارد ىف ((النظم الرأمسالية))

إنه مجوح جديد ينشأ من رد الفعل جلموح قدمي. وداء جديد تعاجل به البشرية منم داء قدمي. وحتطيم خلصائص 
اإلنسان األساسية ىف جانب، إلنقاذه من حتطم خصائصه األساسية ىف جانب آخر ! 

وكلها جتتمع عند دعوى متليك املوارد العامة ووسائل اإلنتاج إما للشعب كانازية وإما لطبقة من الشعب 
كاملاركسية. وحكاية متليك هذه املوارد والوسائل للشعب أو لطبقة من الشعب، ىف تلك األنظمة، خكاية ال يدرى 

 00أحد كيف ميكن حتقيقها عملياً 

 وىف هذا يقول (( كاريوهنت)) ارى ىف حبثه : ((الشيوعية نظرياً وعملياً )) .. ((الشوعية – وفقاً 
للنظرية الكالسيكية على األقل – ترمى إىل إقامة جمتمع بال طبقات، يكون فيه مجيع وسائل اإلنتاج والتوزيع والتبادل، 

ملكاً للجمهور، وختتفى منه الدولة، الىت تعد أداة إرغام واضطهاد.. ولكن تقوم مع هذا، بني الثورة الىت تلغى النظام 
الرأمساىل وبني هذا اتمع الشيوعى، فترة انتقال تعرف باسم ((ديكتاتورية الطبقة الكادحة)) وهذه هى املرحلة الىت 

تزعم روسيا أا متر ا اآلن.. ومن املهم أن نالحظ أن الروس يسموا ((االشتراكية)) _(ال الشوعية)) . وأن 
اجلمهوريات الىت تؤلف االحتاد السوفيىت يطلق عليها : ((احتاد اجلمهوريات السوفيتية االشتراكية)) . ولكن إذا أخذنا 

ما نادى به ماركس ىف البداية ودأب ستالني على تكراره، وجدنا أن مساوة كهذه مستحيلة ىف الدولة االشتراكية. 
 0وهلذا جيب أن يتحكم فيها مبدأ (( من كل إنسان حبسب قدرته، ولكل إنسان حبسب عمله))

... ((وحذا لينني وستالني حذو ماركس وأطلقنا تسمية ((االشتراكية)) على النظام اجلديد، الذى سينشأ 
 أية إشارة إىل 1936 ديسمرب سنة 3على أنقاض الرأمسالية. وهلذا مل ترد ىف الدستور السوفييىت الذى صدر ىف 

 الىت أشارت بالتحديد إىل ((احلزب الشيوعي)) ، ووصفت االحتاد السوفييىت بأنه (( 126((الشيوعية)) إال ىف املادة 
 ديسمرب : إن 5دولة اشتراكية للعمال والفالحني)) .. وقد قال ستالني ىف التقرير الذى أصدره عن الدستور ىف 

الشىء الوحيد الذى مت حتقيقه إىل اآلن هو ((االشتراكية)) ورفض تعديالً بإدراج هذه العبارة ىف الدستور، وهى ((إن 
الغاية النهائية للحركة السوفيتية هى خلق جمتمع شيوعى حبت )) وقال : إنه ليست هلذه العبارة صلة مباشرة 

 00بالدستور، الذى يسعى إىل جمرد تدشني املكاسب الىت مت الظفر ا فعالً 



  
 

((وسينكر الكثريون من االشتراكيني – بال ريب – حق ستالني ىف صوفه هذا للنظام السياسى واالقتصادى 
السوفييىت احلاىل. ولكنا جند فيما يتعلق بالغايات الىت يسعون إىل حتقيقها، أن عبارتى ((الشيوعية)) و ((االشتراكية)) 
قابلتان للتعديل والتغيري ىف الواقع. وهو أمر ميكن ألى إنسان أن يكتشفه، إذا راجع قاموس ((أكسفورد )) اإلجنليزى 

.. فإن جوهر االثنتني هو أن وسائل اإلنتاج جيب أن تكون ملكاً للشعب .. ولكن مل يتسن إلنسان إىل اآلن – أن 
يكتشف كيف ميكن للشعب السيطرة على هذه الوسائل . وهلذا أسند أمر اإلشراف عليها باسم الشعب إىل الدولة أو 

أى هيئات أخرى تعني هلذا الغرض. وهكذا أصبحت امللكية الشعبية تعىن ىف الواقع رأمسالية الدولة. وكانت 
االشتراكية السوفيتية أعظم تعبري قوى مناسب هلا. وهلذا فإنه من اخلري لنا قبل البحث ىف األساس النظرى للشيوعية، 
أن نذكر أن اهلدف النهائى هلا هو نفسه هدف االشتراكية. وأن أى خالفات بني االثنتني إمنا تكون على الوسيلة ال 

الغاية فاالشتراكيون يرون أم يستطيعون إدخال نظامهم واحملافظة عليه بوسائل دميقراطية، ولكن الشيوعيون يعتقدون 
 0أن ذلك مستحيل)) 

والكارثة الفادحة ىف األنظمة اجلماعية، الىت عرفتها أوروبا ىف الشرق وىف الغرب – على اختالف مسمياا 
وأشكاهلا – وهى حماولة إلغاء وجود الفرد، ىف حني أن الفردية عميقة ىف التكوين البيولوجى وبالتاىل ىف التكوين 

العقلى والنفسى لإلنسان. واستخدام هذه الفردية بأقصى طاقتها ىف إطار يوجهها إىل خري اموع هو النظام املناسب 
لفطرة اإلنسان. أما حماولة كبحها وقتلها بشىت الوسائل، ىف تلك األنظمة، فهى عملية تدمري تامة للجهاز اإلنساىن.  

ومن مقتضيات هذه ((الفردية)) أال يكون التنظيم االقتصادى حبيث يضع كل شىء ىف يد الدولة فتصبح – 
إىل جوار سلطاا السياسية والقانونية – هى املالك الوحيد ملوارد اإلنتاج وأدواته ووسائله. وهى التاجر الوحيد الذى 

يستورد ويصدر ويبيع لألفراد. وهى ((املفكر)) الوحيد كذلك ألا ال تسمح بالرأى املخالف، وال باملناقشة ملبادئ 
الدولة وأفكارها ووسائلها.. واخلصائص اإلنسانية العامة واخلصائص الفردية اخلاصة، كلها مهددة بالدمار ىف مثل 

هذه األحوال. 

ومن حسن احلظ أن الفطرة البشرية ال ختضع طويالً ملثل هذه احملاوالت اجلائرة على الطبيعة البشرية، 
والكينونة اإلنسانية. ومن مث تضغط حىت تسحق هذه احملاوالت شيئاً فشيئاً . وقد اضطرت األنظمة الشيوعية (أو 

االشتراكية كما تسمى نفسها) إىل التعديالت املتوالية، الىت هى ىف احلقيقة ((عدوالت )) عن كثري من األسس 
 0الرئيسية ىف املذهب. ألن ضغط الفطرة كان أقوى من أن تصمد له كل أجهزة الدولة وضغطها الساحق

 * * *

وحسبنا هذه اإلشارات إىل التخبط بني طرىف املبالغة ىف كل اجتاه، وىف كل نظام، والترنح ىف خطوات 
البشرية ذات اليمني وذات الشمال، وما صاحبه من مذابح رهيبة، ذهب فيها املاليني من البشرية، ومن مذابح كذلك 

 0لألخالق واآلداب اإلنسانية ارتكست فيها اإلنسانية ىف الوحل



  
 

وقد رأينا – ىف اختصار وإمجال – هذه الظواهر ىف اجلوانب الثالثة الرئيسية حلياة اإلنسان متمثلة ىف النظرة 
إىل اإلنسان وفطرته واستعداداته. وىف النظرة إىل املرأة وعالقات اجلنسني. وىف النظرة إىل األنظمة االجتماعية 

واالقتصادية. 

وكانت هذه هى الضريبة الفادحة الىت دفعتها أوروبا – ومن ورائها البشرية كلها مع األسف – لشرودها 
 0عن اهللا ومنهجه ىف احلياة 

حضارة ال تالئم اإلنسان 

 إن اإلبداع املادى ىف هذه األرض على يد اإلنسان.. فوق أنه ضرورة حلياته ولنمو هذه احلياة ورقيها.. هو 
ىف الوقت ذاته وظيفة أساسية له، حيقق هلا وجوده، وينمى فيها ذاتيته، ويدرب فيها استعداداته الكامنة، الىت أودعها 

اهللا كينونته الفردية املعقدة املركبة.. فهو وحده من بني سائر األحياء الذى يؤدى هذه الوظيفة عن وعى وقصد 
وإرادة.. مث هو – بعد هذا وذاك واجب حيقق به غاية وجوده الكربى: وهى اخلالفة عن ا هللا ىف األرض : ((إىن 

جاعل ىف األرض خليفة)) .. وحيقق ا العبادة هللا عن طريق هذه اخلالفة، والعمل فيها باسم اهللا، ابتغاء رضوان اهللا: 
(((ومنا خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون))
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 ولكن هذا اإلبداع املادى – بكل مدلوالته – من فالحة األرض، إىل استخراج كنوزها واستخدام طاقاا، 
إىل انتاج املواد االستهالكية لالستمتاع بطيبات احلياة، إىل ريادة الفضاء الكوين وما قد تتيسر ريادته من الكواكب. 
هذا اإلبداع بكل مدلوالته جيب أن يكون ىف خدمة ((اإلنسان))، فهكذا أراد له خالقه، وهو يعلن أنه سخر له ما ىف 

 وأن يكون ملحوظاً ىف هذا اإلبداع وىف بناء احلضارة الىت تقوم عليه، تنمية 00السماوات وما ىف األرض مجيعاً منه 
خصائص ((اإلنسان)) : خصائصه كجنس يفترق عن املادة ويفترق عن احليوان، وخصائص أفراده الذين يؤلف كل 
واحد منهم عاملاً خاصاً – كما أسلفنا – بفرديته البيولوجية والنفسية والقعلية .. وأال يكون ىف طرائق اإلبداع املادى 

وال ىف بناء احلضارة الىت تقوم عليه، ما يناقض هذه اخلصائص أو يدفنها، أو يعوق منوها، أو حيطمها، وال أن يهينها 
كذلك وحيقرها، وال أن جيعل دور اإلنسان ىف هذه األرض دوراً ثانوياً أو تابعاً لإلبداع املادى، بأى حال من 

 0األحوال

 وليس هنالك تعارض إطالقاً بني أن يظل (اإلنسان) سيد هذه األرض، وأن تنمى خصائصه اجلنسية والفردية، 
 0وتؤكد شخصيته كجنس وكفرد، وبني أن ينمو اإلبداع املادى ويتجدد ويترقى

                                      
 0يراجع تفسري سورة الذاريات ىف كتاب (( ىف ظالل القرآن)) 1



  
 

وليس األمر أنه ليس هنالك تعارض – فحسب – بل هنالك تناسق بني هذا وذلك حني تستقيم النظرة إىل 
اإلنسان، ومركزه ىف هذا الوجود، ودوره ىف هذه األرض، وخصائصه الىت زود ا من لدن خالقه العظيم، وواجبه 

 00الذى كلفه والذى خلق من أجله 

ولكن صانعى هذه احلضارة احلديثة – ولو أا حلقة من حلقات احلضارة اإلنسانية غري منفصلة عنها ىف 
جذورها العميقة – مل يكن لديهم العلم حبقيقة هذا اإلنسان وخصائصه. كما أنه مل تكون لديهم الرغبة ىف احترامه 

وتكرميه.  

مل يكن لديهم العلم، ألن هذه احلضارة بدأت ومنت خالل القرون الثالثة األخرية، بينما اجلهالة املطلقة 
باإلنسان ال تزال قائمة حىت اللحظة . وليس هنالك ما هو صحيح وثابت عنه إال ما أخرب به عنه خالقه العظيم .. 

 00واحلضارة املادية احلديثة نشأت ىف جو الشرود من الكنيسة، والنفور من ظلها، ومن ظل الدين.. كل الدين 

ومل تكن لديهم الرغبة، ألن أية حماولة لتكرمي اإلنسان، كانت ستذكر مبركزه الذى يعطيه الدين له .. وكل 
شىء كان جائزاً ىف أوروبا إال أن جتئ سرية الدين . وأن تكون هلذا الدين أية عالقة بأوضاع اإلنسان ((املدنية)) 

وبالنظم االجتماعية واالقتصادية، وبعالقات العمل وارتباطاته وطرائقه الفنية! بل كانت تتوافر عندهم الرغبة املضادة 
واحلرص البالغ، على حتقري اإلنسان، وتدنيسه وتلويثه، وإثبات حيوانيته وقذارته اجلنسية من جهة، وضآلة دوره إزاء 
املادة وقوانينها احلتمية، واالقتصاد وإرادته القاهرة منجهة أخرى، كأمنا هم أعداء هلذا ((اجلنس اإلنسان)) حريصون 

– ىف مشاتة ظاهرة – على إبرازه يتلبط ىف املستنقع ويتلطخ باألوحال. كل ذلك ليقولون للكنيسة: خذى إهلك 
ودينك، وخذى معهما إنسانك هذا الذى تزعمني أن اهللا قد نفخ فيه من روحه واذهىب بعيداً عنا وعن حياتنا 

الواقعية!!! 

وأياً ما كانت املالبسات الىت أدت إىل هذه املأساة، فإن احلقيقة الواقعة، أن هذه احلضارة احلديثة – ولو أا 
قامت ابتداء على أسس االجتاهات التجريبية العلمية الىت اقتبستها أوروبا من األندلس ومن الشرق اإلسالمى، النابعة 
ابتداء من التوجيهات القرآنية لتدبر النواميس واستغالل الطاقات واملدخرات ىف األرض، ومن روح اإلسالم الواقعية 

اإلنسانية، إالل إا حني انتقلت إىل أوروبا مل تنتقل جبذورها الفلسفية، إمنا انتقلت علوماً وطرقاً فنية، ومناهج جتريبية. 
(وصادفت ذلك ((الفصام النكد))
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 بني الدين والنهضة احلضارية. ومن مث مل يلحظ ىف بنائها هذا ((اإلنسان)) )1
املفروض أنه صانعها، وأا من أجله صنعت. وكذلك أصبحت ال تالئم هذا ((اإلنسان) بل تسحق خصائصه 

األساسية الىت جتعل منه هذا الكائن الفذ الفريد ىف الكون، والىت بدوا ال ميلك هذا الكائن أن يؤدى دوره. كما أن 
إغفال بعضها ىف أى نظام اجتماعى أو إقتصادى، وىف أية حضارة، من شأنه أن حيدث االختالف ىف الكينونة البشرية، 

                                      
 0يراجع بتوسع فصل ((الفصان النكد)) ىف كتاب ((املستقبل هلذا الدين))  1



  
 

ويقضى ال على اجلوانب الىت أغفلت فحسب، بل كذلك على اجلوانب األخرى، نظراً ألن اجلهاز اإلنساىن كل 
 0مركب متناسق، يعمل ىف الواقع كوحدة ىف كل نشاط يبذله، وال يوجد جمزءاً إال ىف عامل البحوث العقلية واملعملية

  * * *

ونعود إىل االقتباس من تقريرات الدكتور ألكسيس كاريل عن هذه احلضارة وعن نشأا، وعن عدم مالءمتها 
لإلنسان، وعن اخلصائص اإلنسانية الىت ملها أو حتطمها :  

((إن احلضارة العصرية جتد نفسها ىف موقف صعب، ألا ال تالئمنا. لقد أنشئت دون أية معرفة بطيعتنا 
احلقيقية، إذ أا تولدت من خياالت االكتشافات العلمية، وشهوات الناس، وأوهامهم، ونظريام ورغبام. وعلى 

 0) 38 (ص00الرغم من أا أنشئت مبجهوداتنا، إال أا غري صاحلة بالنسبة حلجمنا وشكلنا 

((لقد أمهل تأثري املصنع على احلالة الفسيولوجية والعقلية للعمال إمهاالً تاماً عند تنظيم احلياة الصناعية. إذ أن 
الصناعة العصرية تنهض على مبدأ : احلد األقصى من اإلنتاج بأقل قدر من التكاليف، حىت يستطيع فرد أو جمموعة من 

(األفراد أن حيصلوا على أكرب مبلغ مستطاع من املال 
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 وقد اتسع نطاقها دون أى تفكري ىف طبيعة البشر الذين 00 )1
يديرون اآلالت، ودون أى اعتبار للتأثريات الىت حتدثها طريقة احلياة الصناعية الىت يفرضها املصنع على األفراد 

 0)40وأحفادهم))(ص

((وهؤالء النظريون يبنون حضارات، بالرغم من أا رمست لتحقيق خري اإلنسان، إال أا تالئم فقط صورة 
 فمبادئ 00غري كاملة أو مهولة لإلنسان. إن نظم احلكومات الىت أنشأها أصحاب املذاهب ىف عقوهلم عدمية القيمة 

الثورة الفرنسية وخياالت ماركس ولينني، تنطبق فقط على الرجال اجلامدين    (غري األحياء أو املتحركني) . فيجب 
أن نفهم بوضوح أن قوانني العالقات البشرية ما زالت غري معروفة . فإن علوم االجتماع واالقتصاديات علوم ختمينية 

 0) 43 (ص00افتراضية))

((جيب أن يكون اإلنسان مقياساً لكل شىء. ولكن الواقع هو عكس ذلك. فهو غريب ىف العامل الذى 
ابتدعه. إنه مل يستطع أن ينظم دنياه بنفسه، ألنه ال ميلك معرفة عملية بطبيعته.. ومن مث فإن التقدم اهلائل الذى 

أحرزته علوم اجلماد على علوم احلياة، هو إحدى الكوارث الىت عانت منها اإلنسانية.. فالبيئة الىت ولدا عقولنا 
واختراعاتنا غري صاحلة ال بالنسبة لقوامنا، وال بالنسبة هليئتنا.. إننا قوم تعساء . ألننا ننحط أخالقياً وعقلياً .. إن 

اجلماعات واألمم الىت بلغت فيها احلضارة الصناعية أعظم منو وتقدم، هى على وجه الدقة اجلماعات واألمم اآلخذة 
ىف الضعف، والىت ستكون عودا إىل الرببرية واهلمجية أسرع من عودة غريها إليها. ولكنها ال تدرك ذلك. إذ ليس 

هناك ما حيميها من الظروف العدائية الىت شيدها العلم حوهلا. وحقيقة األمر أن مدنيتنا مثل املدنيات – الىت سبقتها – 

                                      
 0 واحلال ال خيتلف من ناحية أثر املصنع على احلالة الفسيولوجية والعقلية للعامل إذا كان اإلنتاج ملكاً للشعب أو لطبقة منه – أى للدولة – إذ ظلت طريقة العمل واحدة  1



  
 

 43أوجدت أحواالً معينة للحياة. من شأا أن جتعل احلياة نفسها مستحيلة. وذلك ألسباب ال تزال غامضة)) .. (ص
 –44  (

((وحنن ندرك أنه بالرغم من اآلمال العريضة الىت وضعتها اإلنسانية ىف احلضارة العصرية، فقد أخفقت هذه 
احلضارة ىف إجياد رجال على حظ من الذكاء  واجلراءة يقودوا عرب الطريق اخلطر الذى تتعثر فيه. ألن بىن اإلنسان مل 

ينمو بالسرعة الىت تثب ا األنظمة من عقوهلم. ومن مث فإن أكثر ما يعرض األمم العصرية للخطر هو النقص العقلى 
) 37واألدىب الذى يعاىن منه الزعماء السياسيون)) .. (ص

((إن العقل. وقوة اإلرادة واألخالق، ترتبط ارتباطاً وثيقاً. بيد أن اإلحساس األدىب أهم بكثري من العقل. 
) 160وحينما ينعدم هذا اإلحساس من أحد الشعوب، فإن كيانه االجتماعى كله يبدأ ىف االيار البطئ)) .. (ص

((يكاد اتمع احلديث أن يهمل اإلحساس األدىب إمهاالً تاماً بل لقد كبتنا مظاهره فعالً .. فقد أشربنا مجيعاً 
الرغبة ىف  التخلص من املسئولية. أما أولئك الذين مييزون اخلري من الشر، ويعملون ويتحفظون، فإم يظلون فقراء، 
وينظر إليهم بضيق وتأفف. واملرأة الىت أجنبت عدة أطفال وأوقفت نفسها على تعليمهم، بدالً من االهتمام اخلاص 

بنفسها، تعترب ضعيفة العقل. وإذا أدخر رجل بعض املال لزوجته وتعليم أوالده، سرق منه هذا املبلغ بواسطة املاليني 
 0) 158أصحاب املشروعات أو أخذته احلكومة )) .. (ص

((إن املادية الرببرية الىت تتسم ا حضارتنا، ال تقاوم السمو العقلى فحسب. بل إا تسحق أيضاً الشخص 
       000العاطفى، واللطيف والضعيف، والوحيد وأولئك الذين حيبون اجلمال ويبحثون عن أشياء أخرى غري املال))

 0) 371(ص

((إن امتناع منو وجوه النشاط العاطفى، أو اجلماىل، أو  الديىن، خيلق أشخاصاً ىف املرتبة الدنيا، ذوى عقول 
ضيقة مريضة. وبالرغم من أن التعليم العقلى يهيأ اآلن لكل فرد، إال أننا ما زلنا نشاهد أمثال هؤالء األشخاص ىف كل 

مكان.. وعلى كل حال فإن الثقافة العالية ليست ضرورية لتخصب الشعور باجلمال، واإلحساس الديىن، ولتنتج 
فنانني وشعراء، ورجال دين، ومجيع أولئك الذين يتأملون خمتلف وجوه اجلمال: وهذا الذى نقوله صحيح أيضاً 

بالنسبة لإلحساس األدىب وأصالة احلكم.. ومجيع ألوان النشاط هذه تكاد تكون كافية ىف حد ذاا.. إا ال حتتاج إىل 
االقتران بالذكاء احلاد لكى يئ لإلنسان استعداده للسعادة، فيجب أن يكون منوها هو اهلدف األمسى للتعليم ألا 

يئ التوازن للفرد. إا جتعل منه حجرا صلباً ىف الصرح االجتماعى، وال شك ىف أن اإلحساس األدىب ضرورى أكثر 
 0) 169 – 168من الذكاء بالنسبة ألولئك الذين يعملون على زيادة احلضارة الصناعية (ص

((ويظل تذوق اجلمال كامناً  (مكبوتاً) ىف أغلب األفراد، ألن احلضارة الصناعية أحاطتهم مبناظر قبيحة 
كريهة خشنة. وألننا حتولنا إىل آالت. فالعامل يقضى حياته، وهو يكرر اإلشارات  واحلركات نفسها آالف املرات 

ىف كل يوم .. إنه يصنع قطعاً مفردة فقط، ولكنه ال يصنع وحدة كاملة مطلقاً. أى أنه غري مسموح له باستعمال 



  
 

عقله. إنه احلصان األعمى الذى يدور ىف دائرة واحدة طول النهار ليخرج املاء من البئر . إن الصناعة حترم على 
اإلنسان استخدام وجوه نشاطه العقلى الىت ميكن أن جتلب له قسطاً من املتعة كل يوم .. لقد ارتكبت املدينة احلديثة 

خطأ كبرياً دائماً بتضحية العقل ىف سبيل املادة. خطأ تزداد خطورته يوماً بعد يوم ألن أحداً ال يثور ضده، وألن 
اجلميع يتقلبونه بسهولة كما يتقلبون احلياة غري الصحية ىف املدن الكربى والسجن ىف املصانع. ومع ذلك فإن أولئك 
الذين يستشعرون جمرد اإلحساس البدائى باجلمال ىف عملهم، أكثر سعادة من أولئك الذين ينتجون ألن جمرد اإلنتاج 

ميكنهم من االستهالك.. إن الصناعة – بشكلها احلاىل – حرمت العامل من االبتداع واجلمال. وتعزى خشونة 
حضارتنا وكآبتها – ولو جزئياً – إىل الكبت الذى نعاىن منه ىف حياتنا اليومية، الىت ال تشتمل إال على أبسط أشكال 

 0)162 – 161االستمتاع باجلمال )) (ص 

((يتجاهل اتمع العصرى الفرد، فهو ال حيسب حساباً إال ((لبىن اإلنسان)) فقط. إنه يؤمن حبقيقة 
((الكونيات)) ويعامل الناس كخالصات. ولقد أدى اضطراب األمر فيما يتعلق بالفرد، وبيىن اإلنسان، إىل وقوع 

املدنية الصناعية ىف غلطة جوهرية. وهى معاملة الناس على أساس قواعد مرسومة. فلو أننا كنا مجيعاً متساويني ألمكن 
أن نرىب ونعيش ونعمل ىف قطعان كبرية أشبه بقطعان األغنام. بيد أن لكل منا شخصيته اخلاصة وال ميكن أن يعامل 

 0)318كرمز )) .. (ص 

((لقد ارتكب اتمع العصرى غلطة جسيمة باستبداله تدريب األسرة باملدرسة استبداالً تاماً. وهلذا تترك 
األمهات أطفاهلن لدور احلضانة، حىت يستطعن االنصراف إىل أعماهلن، أو مطامعهن االجتماعية، أو منباذهلن، أو 

هوايتهن األدبية أو الفنية، أو للعب الربيدج، أو ارتياد دور السينما.. وهكذا يضيعن أوقان ىف الكسل. إن 
مسئوالت عن اختفاء وحدة األسرة واجتماعاا الىت يتصل فيها الطفل بالكبار، فيتعلم منهمن أموراً كثرية.. إن 

الكالب الصغرية الىت تنشأ مع أ×رى من نفس عمرها ىف حظرية واحدة، ال تنمو منواً مكتمالً كاكالب احلرة الىت 
تستطيع أن متضى ىف إثر والديها. واحلال كذلك بالنسبة لألطفال الذين يعيشون وسط مجهرة من األطفال اآلخرين 

وأولئك الذين يعيشون بصحبة راشدين أذكياء. ألن الطفل يشكل نشاطه الفسيولوجى والعقلى والعاطفى طبقاً 
للقوالب املوجودة ىف حميطه. إذ أنه ال يتعلم إال قليالً من األطفال الذين ىف مثل سنه. وحينما يكون جمرد وحدة ىف 

املدرسة، فإنه يظل غري مكتمل. ولكى يبلغ الفرد قوته الكاملة، فإنه حيتاج إىل عزلة نسبية، واهتمام مجاعة اجتماعية 
 0) 319 – 318 (ص000حمددة تتكون من األسرة)) 

((إن إمهال مؤسساتنا االجتماعية للفردية مسئول أيضاً عن ضمور الراشدين. ألن اإلنسان ال يتحمل – دون 
أضرار – طريقة احلياة ، وتشابه العمل السخيف املفروض على موظفى وعمال املكاتب واملصانع، وعلى مجيع من 

 0) 319 (ص00يسامهون ىف اإلنتاج الضخم))

 * * *



  
 

 وخيتم الرجل هذه التقريرات الىت أقتطفنا اليسري منها، والىت تتناثر، ىف كتابه كله، وتتجمع عند إحساس 
واحد: هو اإلحساس خبطر هذه احلضارة على ((اإلنسان)) ومقوماته الذاتية، وخصائصه اإلنسانية.. خيتمها ذا 

التقرير الذى حيمل طابع اإلنذار . والذى – مع أنه يصدر عن ((عامل)) – يشبه صرخات اإلنذارات الدينية للعصاة : 

((اإلنسان نتيجة الوراثة والبيئة وعادات احلياة والتفكري الىت يفرضها اتمع العصرى .. ولقد وصفنا كيف 
تؤثر هذه العادات ىف جسمه وشعوره، وعرفنا ألنه ال يستطيع تكييف نفسه بالنسبة للبيئة الىت خلقتها ((التكنولوجيا)) 
وأن هذه البيئة تؤدى إىل احنالله. وأن العلم والتكنولوجيا ليسا مسئولني عن حالته الراهنة، وإمنا حنن املسئولني. ألننا مل 

نستطع التمييز بني املمنوع واملشروع.. لقد نقضنا القوانني الطبيعية فارتكبنا بذلك اخلطيئة العظمى. اخلطيئة الىت 
يعاقب مرتكبها دائماً .. إن مبادئ ((الدين العلمى)) واآلداب الصناعية قد سقطت حتت وطأة غزو ((احلقيقة 

البيولوجية)) .. فاحلياة ال تعطى إال إجابة واحدة حينما تستأذن ىف ارتياد األرض احملرمة .. هى إضعاف السائل.. 
وهلذا فإن احلضارة آخذة ىف االيار، ألن علوم اجلماد قادتنا إىل أرض ليست لنا فقبلنا هداياها مجيعاً بال متييز وال 

تبصر.. ولقد اصبح الفرد ضعيفاً، متخصصاً ، فاجراً، غبياً، غري تقدر على التحكم ىف نفسه 
 0)322ومؤسساته))(ص

مث يعقب هذا اإلنذار بصيحة أخرى فيما ينبغى عمله ىف فصل طويل ىف كتباه بعنوان : ((إعادة إنشاء 
اإلنسان)) وفيه يقول :  

(( جيب علينا أن نعيد إنشاء اإلنسان – ىف متام شخصيته – اإلنسان الذى أضعفته احلياة  العصرية ومن 
قياسها املوضوعة .. كذلك جيب أن حيدد اجلنسان مرة أخرى. فيجب أن يكون نكل فرد إما ((ذكراً)) وإما ((أنثى)) 
فال يظهر مطلقاً صفات اجلنس اآلخر العقلية وميوله اجلنسية وطموحه. وبدالً من أن يشبه اآللة الىت تنتج ىف جمموعات 

جيب على اإلنسان – بعكس ذلك – أن يؤكد وحدانيته .. ولكى يفيد تكوين الشخصية جيب أن حنطم هيكل 
 0) 368 (ص000املدرسة، واملصنع واملكتب، وأن ننبذ مبادئ احلضارة التكنولوجية نفسها )) 

ومن قبل يقول ىف تقدميه لكتابه إنه ((كذلك كتب ألولئك الذين جيدون ىف أنفسهم شجاعة كافية، ليدركوا 
– ليس فقط ضرورة إحداث تغيريات عقلية وسياسية واجتماعية – بل أيضاً .. ضرورة قلب احلضارة الصناعية، 

 0) 12 (ص000وظهور فكرة أخرى للتقدم البشرى )) 

 * * *

هذه املقتطفات توسعنا فيها – كما توسعنا ىف املقتطفات الىت نقلناها عن دكتور كاريل ىف فصل ((اإلنسان 
ذلك اهول)) – عن عمد بوصفها شهادة من رجل أول صفاته أنه ((عامل )) دارس ملوضوعه، متمكن منه. مث هو 
من الناشئني ىف كنف هذه احلضارة الىت يثور عليها هذه الثورة، ومن املؤمنني بالعلم، الذى يعلن عن عجزه وقصوره 

 000هذا اإلعالن



  
 

وهذه املقتطفات – وحدها – تكفى للداللة العميقة على أن هذه احلضارة ((حضارة ال تالئم اإلنسان)) . 
ألا قامت دون معرفة بطبيعته، وسارت ىف طريقها دون اعتبار خلصائصه، ودون اعتبار كذلك ملا تنزله به من 

 0ويالت

وىف الطريق أهدرت خصائصه كجنس، وأهدرت خصائصه كفرد، وأهدرت خصائص الذكورة واألنوثة.. 
ىف سبيل توفري إنتاج ضخم، تتعود أرباحه إىل عدد حمدود من اجلشعني، وىف أحسن احلاالت ىف سبيل تيسريات مادية 
ورفاهية مشكوك – على األقل – فيما إذا كانت ذات فائدة حقيقية لإلنسان، ومقطوع بدون شك بأا ال تساوى 

ما أهدر ىف سبيلها من ((إنسانية اإلنسان)) وخصائصه كجنس، ومن إهدار خصائص الفردية الواضحة فيه، ومن 
إهدار خصائص كجنس، ومن إهدار خصائص املرأة والرجل واألسرة والطفل. وكل مقومات احلياة. 

وليست هذه كل مآخذنا على هذه احلضارة، وال على احلياة الىت تقوم عليها. وكذلك ليست هذه زاوية 
نظرتنا إليها متاماً . فهناك اختالفات ىف تشخيص ((الدار)) أو ىف ((تكييف املوقف)) بيننا وبني الرجل – كما سنبني 
ىف الفصل قبل األخري من هذا الكتاب – كما أن االختالفات بيننا وبينه تكثر وتتسع عند ((وصف الدواء)) وطريقة 

 0العالج 

فالرجل حمكوم ىف تفكريه كله – على الرغم من سعة أفقه ورحابة نفسه وإخالصه العلمى – بتاريخ بيئته 
احلضارية، وبرواسب ووراثات فكرية وشعورية وتارخيية، ال ميلك اخلالص منها. مهما بدا له أنه حترر من كل هذه 

 0الضغوط

ونذكر على سبيل املثال حديثه عن كبت هذه احلضارة للنشاط الديىن لألفراد الذين يعيشون ىف ظلها، وأثر 
 0هذا الكبت ىف خلق أشخاص ىف املرتبة الدنيا

إن صورة معينة من صور ((النشاط الديىن))ن هى الىت ختايل نله ىف كل حديثه املتفرق ىف الكتاب عن هذا 
اجلانب. صورة مزاولة العقيدة مزاولة روحية حبتة. كما يزاول الفرد نشاطه الفىن واجلماىل واألدىب. وهو يلحق النشاط 

 00الديىن ذه األلوان من النشاط، بوصفه واحداً منها 

هذه الصورة مستمدة من التصورات الدينية كما هى سائدة ىف أوروبا، باعتبار الدين نشاطاً روحياً فردياً 
 00يتمثل ىف الصالة والدعاء واملناجاة، والتصوف إىل آخر صور النشاط الفردى (الروحى) للعقيدة 

وهو يعيب على احلضارة الصناعية كبتها هلذا النشاط ىف هذه الصورة 

وعلى الرغم من شفافية شعوره ذا اجلانب، ورفرفة روحه وهو يتحدث عنه، وجتاربه الذاتية ىف هذا 
 00احلقل



  
 

على الرغم من هذا كله فهو ال يتمثل الدين – كما نتمثله حنن – منهج حياة كامل .. هذا النشاط (( 
الروحى)) كما يسيطر على النشاط الفىن واجلماىل واألدىب.. كما يسيطر أيضاً على النظام االجتماعى واالقتصادى، 

 0واحلضارى كله .. فمنه تنبع وإليه ترجع، كل هذه األلوان من النشاط، ىف كل جانب من جوانب احلياة

وجناية احلضارة الراهنة، وسبب فسادها األساسى، وإهدارها للقيم اإلنسانية واخلصائص اإلنسانية، 
واملقومات الفردية.. وكل ما يدمغها به دكتور كاريل حبق، يكمن ىف رفضها ابتداء أن يكون للدين – بوصفه منهجاً 
للحياة من عند اهللا – هذه االختصاصات وهذا السلطان. أى رفضها أللوهية اهللا سبحانه. هذا الرفض التمثل ىف اختاذ 
مناهج للحياة غري منهجه، ولو مل تعلن رفضها أللوهية اهللا جهراً – كالبالد الشوعية – فاختاذ مناهج من صنع البشر 

 0هو رفض أللوهية اهللا قطعاً

وهذا الرفض سابق على قيام هذه احلضارة. وله أسبابه اخلاصة ىف التاريخ األوروىب من ناحية، وىف تاريخ 
(النصرانية ىف أوروبا من ناحية أخرى، وله ما يفسر كذلك

33F

 . وبسبب هذا الرفض القدمي – منذ أيام النهضة – )1
وارتداد أوروبا إىل الوثنية الرومانية. قامت احلضارة احلديثة على قاعدة ال دينية.. ومن هذه الثغرة جاءا كل اآلفات، 
وجنايتها احلقيقية على ((اإلنسان)) تنبع كلها من هذا املصدر اخلبيث. وإهدارها للقيم اإلنسانية، وخصائص النوعية 

 0والفردية، مرده كله إىل هذا املنبث النكد 

وىف هذا ((التشخيص)) خنتلف كل االختالف مع دكتور كاريل خلتلف ىف أننا نبدأ من اجلذور العميقة، 
بينما يبدأ هون من أحد الفروع (ختلف علوم اإلنسان عن علوم املادة )) وىف أننا ندرك حدود النشاط الديىن ىف 

 0تكبتها هذه احلضارة ىف مداها الواسع الشامل لكل جانب من حيث احلياة اإلنسانية

 0ومن مث خنتلف ىف وصف العالج .. على ذات املستوى 

 0ولكن هذا ليس مكانه هذا الفصل فسنعاجله ىف الفصل قبل األخري عند اقتراح ((طريق اخلالص)) 

وحسبنا هنا أن نشري إىل أصل الفساد ىف منابت شجرة احلضارة  ، إىل جانب الظواهر املتنوعة الىت عرضها 
دكتور كاريل ىف إدراك سياسة وإخالص أكيد ىف كتابه القيم. بوصفه أحد العلماء الكبار، الذين على العلم وحده ىف 

 0املالحظة والتشخيص والعالج

عقوبة الفطرة 

                                      
 0يراجع فصل ((الفصام النكد )) ىف كتاب : (( املستقبل هلذا الدين))  1



  
 

مل يكن بد، وقد شرد اإلنسان عن ربه ومنهجه وهداه.. وعبد اإلنسان نفسه واختذ إهله هواه. وجهل 
اإلنسان نفسه كذلك وراح خيبط ىف التيه بال دليل. وأقام منهج حياته على قواعد من هذا اجلهل ومن ذلك اهلوى. 

 0واعتدى على فطرته الىت فطره اهللا عليها ىف محوة لشرود من ربه وفطرته ومنهجه

ومل يكن بد وقد رفض اإلنسان تكرمي ربه له، فاعترب نفسه حيواناً – وقد أراده اهللا إنساناً – وجعل نفسه آلة 
– وقد أراده اهللا مهندساً لآللة. بل جعل اآلهلة إهلاً حيكم فيه مبا يريد. وجعل املادة إهلاً حيكم فيه مبا يريد. وجعل 

االقتصاد إهلاً حيكم فيه مبا يريد – وقد أراد له ربه أن يكون سيد املادة، وسيد االقتصاد. ولكنه رفض هذا التكرمي كله 
لينجو فقط من الكنيسة، ويشرد من إله الكنيسة! 

مل يكن بد وقد جعل اإلنسان من املرأة حيوانأً لطيفاً – كما أن الرجل حيوان خشن – غاية االلتقاء بينهما 
اللذة، وغاية االتصال بينهما املتاع. ونسى أن اهللا يرفع هذه العالقة ويطهرها ويزكيها، وينوط ا امتداد احلياة من 

جهة، وترقية احلياة من جهة أخرى، ويربط ا عجلة التمدن اإلنساىن، وجيعل من األسرة حمضن املستقبل، وجيعل من 
املرأة حارسة اإلنتاج النفيس.. نتاج املادة اإلنسانية.. ويصوا من التبذل كى ال تكون جمرد أداة لذة. ويصوا من 

 0االشتغال بإنتاج املواد ىف املصنع، وهى ىف األسرة تنتج وحترس مادة ((اإلنسان))

مل يكن بد وقد عطل اإلنسان خصائصه ((اإلنسانية)) ليحصر طاقته ىف اإلنتاج املادى، وأقام حياته كلها على 
أساس مادى، وتصور مادى، وكبت اجلوانب احلية املرفرفة اللطيفة ىف حسه، والىت وهبها اهللا له ألنه (( اإلنسان)) 

 0اخلليقة الفذة ىف هذا الكون، الىت تشمل املتناقضات كلها ىف تناسق بديع

مل يكن بد وقد أقام اإلنسان نظامه على الربا – ليكد القطيع البشرى كله ىف خدمة بضعة آالف من مؤسسى 
البيوت املالية وبنوك املرابني، تعود إليهم حصيلة كد البشرية ىف أقاصى األرض، وهم قابعون وراء املكاتب الفخمة، 

والنظريات االقتصادية، ومجيع أجهزة التوجيه واإلعالم ! 

وىف النهاية .. مل يكن بد وقد اختذ اإلنسان له آهلة من دون اهللا، فاختذ من املال إهلاً، ومن اهلوى إهلاً، ومن 
املادة إهلاً، ومن اإلنتاج إهلاً، ومن األرض إهلاً، ومن اجلنس إهلاً، ومن املشرعني له آهلة يغتصبون اختصاص اهللا ىف 

التشريع لعباده، فيغتصبون بذلك حق األلوهية على عباد اهللا.. كل هذه اآلهلة اختذها وعبدها، ليهرب من اهللا 
ويستنكف عن عبادته !!! 

مل يكن بد وقد فعل اإلنسان هذا كله بنفسه أن حتل به عقوبة الفطرة يؤدى ضريبة املخالفة عن ندائها 
 00العميق.. وأن يؤديها فادحة قاصمة مدمرة 

 00وقد كان 



  
 

كان .. وأداها من نفسه وأعصابه. ومن بدنه وعافيته.. ومن سعادته وطمأنينته . ومن مواهبه وخصائصه . 
 0ومن دنياه وآخرته 

أداها – وىف األمم الىت بلغت ذروة احلضارة املادية بالذات – تناقصاً ىف النسل يهدد باالنقراض . وتناقصاً ىف 
اخلصائص اإلنسانية يوحى بالنكسة إىل الرببرية. وتناقصاً ىف الذكاء واملستوى العقلى يهدد بايار العلم الذى قامت 

 0عليه احلضارة، وبايار احلضارة ذاا ىف النهاية

وظهرت آثار الكبت للطاقات األخرى الىت ال حتتاج إليها الصناعة بطرائقها احلاضرة، وآثار القلق على 
املستقبل ىف اتمع املادى املتناحر، وآثار اخلواء الروحى الذى تفرضه الفلسفات واألوضاع ىف املدينة الكافرة.. 

 0ظهرت آثارها ىف صورة األمراض العصبية والعقلية والنفسية والعته واجلنون والشذوذ واالحنراف واجلرمية

وظهرت آثار التوجيه املتواصل إىل حيوانية اإلنسان وماديته وسلبيته، وإطالق شهواته وغرائزه من كل 
ضابط.. ظهرت ىف صورة االحنالل، والالمباالة، والسلبية، وقبول الديكتاتوريات، وحياة القطيع، الىت ال هدف هلا إال 

 0السفاد واللقاح والطعام والشراب

وكتب على البشرية كلها أن تؤدى الضريبة فادحة صارمة ثقيلة: حروباً رعيبة ضحاياها باملاليني قتلى 
وجرحى ومشوهني ومعتوهني ومعذبني. وأزمات تلو أزمات.. وأزمات إذا قل اإلنتاج. أزمات إذا مال امليزان 

التجارى إىل العجز وأزمات إذا مال امليزان التجارى إىل الزيادة. أزمات إذا نقصت احملصوالت وأزمات إذا فاضت 
احملصوالت. أزمات إذا قل انسل وأزمات إذا زاد النسل. وختبط من هنا وختبط من هناك. وقلق وحرية واضطراب 

وعدم استقرار. وضغط على أعصاب الناس ال تطيقه بنيتهم، فيخرون أمواتاً بالسكتة وتفجر املخ، أو خيرون أشالء أو 
جمانني، كما لو كانت قد سلطت عليهم قوى املردة األسطورية من حيث ال حيتسبون.. وما سلطت عليهم سوى 
أنفسهم. وما كان إال نذير اهللا الذى مل تتفتح له القلوب واآلذان. ((ومن يبدل نعمة اهللا من بعد ماجاءته فإن اهللا 

 000شديد العقاب )) 
)) 211((البقرة : 

)  108 ((ومن يتبدل الكفر باإلميان فقد ضل سواء السبيل)).. (البقرة : 

 ((واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه ا، 
 000ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثله كمثل  الكلب، إن حتمل عليه يلهث أنتتركه يلهث)) 

) 176 – 175      (األعراف : 

((الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من املس. ذلك بأم قالوا : إمنا البيع 
مثل الربا – وأحل اهللا البيع وحرم الربا – فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وأمره إىل اهللا، 



  
 

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ميحق اهللا الربا ويرىب الصدقات. واهللا ال حيب كل كفار 
  000أثيم )) 

)  276 – 275(البقر : 
 

 ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا، وذروا ما بقى من الربا – إن كنتم مؤمنني – فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من 
  000اهللا ورسوله )) 

) 279 – 278(البقرة : 

 ((والعصر إن اإلنسان لفى خسر . إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصلوا باحلق، وتواصوا بالصرب )) 
000 

         (سورة العصر)  
 * * *

واآلن نأخذ ىف عرض أقوال الشهود عن بروز آثار احلضارة املادية وتضخمها ىف األمم الىت وصلت إىل قمة 
 0احلضارة .. فنستوىف ذا عناصر املأساة األربعة – كما أشرنا إليها ىف مقدمة هذا البحث

وقد أخذنا شهودنا من درجات متفاوته . ومن بيئات خمتلفة: منهم العامل احملقق، املؤمن بالعلم، املعتمد عليه 
ىف مواجهة املأساة.. وال سواه .. ومنهم الفيلسوف الذى ال يؤمن بالدين، ومن ذلك يرى على ضوء العقل اخلطر 
الذى تتردى فيه البشرية.. ومنهم الباحث املؤمن بالدين وبالعقل وبالعلم وبفطرة اإلنسان، العارف ىف الوقت نفسه 
مبكان كل من هؤالء ىف جمال املعرفة وجمال العالج .. ومنهم الطبيبة الىت تقدر جدية املوضوع، فتعاجله باجلد الذى 

يستحقه . ومنهم الصحفى الذى ال يعنيه من املسألة إال العرض الصحفى والتشويق واإلغراء 

وقد اكتفينا ذه الشهادات من عشرات مثلها، ألنه ال سبيل إلثبات كل الشهادات، واستدعاء كل الشهود، 
ىف فصل من كتاب ! 

 * * *

 يبدأ الدكتور ألكسيس كاريل شهادته بالكالم عن خمالفة البشر ملا يسميه ((القوانني الطبيعية)) – ونسميه 
حنن ((قوانني الفطرة الىت فطر اهللا الناس عليها)) – والعواقب الىت البد أن يلقاها من خيالف هذه القوانني الصلبة الىت 

ال تلني، وال تترك خمالفيها بال عقوبة، مث يأخذ ىف بيان ما حل بالبشرية فعالً من هذه العقوبة :  

 ((قبل أن أبدأ هذا الكتاب، كنت أدرك متاماً صعوبة هذا العمل بل استحالته تقريباً.. ولكنىن شرعت فيه، 
ألنىن كنت أعلم أن شخصاً ما البد سيؤديه.. ألن الناس ال يستطيعون أن يتبعوا احلضارة العصرية ىف جمراها احلاىل 



  
 

ألم آخذون ىف التدهور واالحنطاط. لقد فتنهمن مجال علوم اجلماد. إم مل يدركوا أن إحساسهم وشعورهم 
تتعرض للقوانني الطبيعية – وهى قوانني أكثر غموضاً وإن كانت تتساوى ىف الصالبة مع القوانني الطبيعية – وهى 

قوانني أكثر غموضاً وإن كانت تتساوى ىف الصالبة مع القوانني الدنيوية – كذلك فهم مل يدركوا أم ال يستطيعون 
أن يعتدوا على هذه القوانني دون أن يالقوا جزاءهم. ومن مث جيب أن يتعلموا العالقات الضرورية للعامل الدنيوى، 
وألترام أبناء آدم، ولذام الداخلية، وتلك الىت تتصل بأنسجتهم وعقوهلم، فإن اإلنسان يعلو كل شىء ىف الدنيا، 
فإذا احنط وتدهور، فإن مجال احلضارة، بل حىت عظمة الدنيا املادةي لن تلبث أن تزول وتتالشى .. هلذه األسباب 

 0)11 – 10كتبت هذا الكتاب)).. (ص 

 ((اإلنسان نتيجة الوراثة والبيئة وعادات احلياة والتفكري، الىت يفرضها عليه اتمع العصرى.. ولقد وصفنا 
كيف تؤثر هذه العادات ىف جسمه وشعوره وعرفنا أنه ال يستطيع تكييف نفسه بالنسبة للبيئة الىت خلقتها 

التكنولوجيا، وأن مثل هذه البيئة تؤدى إىل احنالله. وأن العلم وامليكانيكا ليسا مسئولني عن حالته الراهنة، وإمنا حنن 
وحدنا املسئولون. ألننا مل نستطع التمييز بني املمنوع واملشروع. لقد نقضنا قوانني الطبيعة، فارتكبنا بذلك اخلطيئة 
العظمى، اخلطيئة الىت يعاقب مرتكبها دائماً.. إن مبادئ ((الدين العلمى)) واآلداب الصناعية قد سقطت حتت وطأة 
غزو احلقيقة ((البيولوجية)) ... فاحلياة ال تعطى إال إجابة واحدة حينما تستأذن ىف السماح بارتياد األرض احملرمة.. 

هى إضعاف السائل. وهلذا فإن احلضارة آخذة ىف االيار. ألن علوم اجلماد قادتنا إىل أرض ليست لنا. فقبلنا هداياها 
(بال متييز وال تبصر. ولقد أصبح الفرد ضيقاً، متخصصاً، فاجراً، غبياً، غري قادر على التحكم ىف نفسه ومؤسساته

34F

1( .. 
 0) 322(ص

 (( يبدو أن احلضارة العصرية عاجزة عن اجناب قوم موهوبني من ناحية اخليال والذكاء والشجاعة. ففى كل 
 0)37بلد يوجد تناقص ىف املستوى العقلى واألدىب ألولئك املسئولني عن الشئون العامة)) ..   (ص

 ((إننا قلما نشاهد أفراداً يتبعون مثالً أخالقياً أعلى ىف تصرفام ىف املدنية العصرية)) ..   
 0)160     (ص

 ((إن أولئك الذين يستشعرون جمرد اإلحساس البدائى باجلمال ىف عملهم أكثر سعادة من أولئك الذين 
ينتجون ألن جمرد اإلنتاج ميكنهم من االستهالك. إن الصناعة – بشكلها احلاىل – حرمت العامل من االبتداع 

 00واجلمال)) 
) 162(ص

                                      
 0سبق أن اقتطفنا هذا النص ىف الفصل اسابق وأثبتناه هنا لضرورة داللته 1



  
 

 ((إن امتناع منو وجوه النشاط العاطفى واجلماىل أو الديىن خيلق أشخاصاً ىف املرتبة الدنيا ذوى عقول ضعيفة 
غري سليمة. وبالرغم من أن التعليم العقلى يهيأ اآلن لكل فرد، إال أننا ما زلنا نشاهد أمثال هؤالء األشخاص ىف كل 

) 168 (ص000مكان )) 

(( فأكثر الناس متديناً يظهرون شكالً بدائياص فقط من الشعور. إم قادرون على العمل السهل، الذى يؤمن 
حياة الفرد ىف اتمع العصرى. إم ينتجون ويستهلكون ويرضون شهوام الفسيولوجية. وهم أيضاً يسرون مبشاهدة 
املباريات الرياضية، واألفالم السينمائية الصبيانية اخلشنة، كما يسرون حينما ينتقلون بسرعة من مكان إىل آخر بدون 
بذل أى جهد، وحينما يتطلعون إىل األشياء السريعة احلركة. إم ناعمون، عاطفيون، شهوانيون، قساة، جمردون من 

 000اإلحساس األدىب والديىن والشعور باجلمال)) 
) 169(ص

) 170 ((إن عدم التناسق ىف دنيا الشعور ظاهرة مميزة لعصرنا)) .. (ص

 ((ىف استطاعة التفكري أن يولد أمراضاً عضوية بصفة عامة. ومن مث فإن عدم استقرار احلياة العصرية، 
واالنفعال الدائم، وانعدام األمن، ختلق حاالت من الشعور جتلب االضطرابات العصبية والعضوية للمعدة واألمعاء.. 

كذا نقص التغذية، وتسرب اجلراثيم املعوية إىل الدورة الدموية.. والتهاب الكلى وما يصحبه من أمراض الكلى واملثانة 
إن هى إال النتائج البعيدة لعدم التوازن العقلى واألدىب .. ومثل هذه األمراض تكاد تكون غري معروفة ىف اجلماعات 
الىت حتيا حياة بسيطة، وليست على القدر الذى ذكرناه من االنفعال، كما أن القلق فيها غري دائم..  وباملثل فإن ا 

ألشخاص الذين حيافظون على سالم ذام  الباطنية، وسط ضوضاء املدنية احلديثة حمصنون ضد االضطراب العصبية 
) 177 (ص00والعضوية )) 

((جيب أن يظل النشاط الفسيولوجى خارج حقل الشعور. إذ أنه ال يلبث أن يصاب باالضطراب حينما 
نوليه اهتمامنا.  ولذلك فإن ((التحليل النفسى)) حينما يوجه عقل املريض حنو نفسه، قد يزيد من حالة عدم التوازن. 

ومن مث فإنه من األفضل أن يهرب اإلنسان من نفسه يبذل جهد ال يشتت عقله، بدالً من االستغراق ىف حتليل نفسه 
بالتفكري مثلما يشتتها بالعمل.. ومع ذلك فإنه جيدر به أال يقنع بتأمل مجال احمليط أو اجلبال والسحب، وروائع ما 

أنتجه الفنانون والشعراء، واملبادئ السامية الىت متخضت عنها عقول الفالسفة، والعمليات احلسابية الىت تعرب عن 
القوانني الطبيعية.. وإمنا جيب عليه أيضاً أن يكون الروح الىت تكافح لبلوغ مثل ادىب عال، وتبحث عن النور ىف 

ظلمات هذا العامل، وتسري قدماً ىف طريق الدين، وتنبذ نفسها لكى تفهم األساس غري املنظور هلذا العامل. إن توحيد 
 0نشاط الشعور يؤدى إىل تناسق أعظم بني الوظائف العضوية والعقلية



  
 

وهلذا ندر أن توجد األمراض العصبية وأمراض التغذية، واإلجرام، واجلنون، بني اجلماعات الىت منا فيها 
 – 177الشعور األدىب والعقلى ىف وقت واحد، كما يكون الفرد أكثر سعادة ىف مثل هذه اجلماعات)) (ص

178(0 

((إن احلضارة مل تفلح حىت  اآلن ىف خلق بيئة مناسبة للنشاط العقلى، وترجع القيمة العقلية والروحية املنحطة 
ألغلب بىن اإلنسان – إىل حد كبري – إىل النقائص املوجودة ىف جوهم السيكلوجى. إذ أن تفوق املادة، ومبادئ دين 

35Fالصناعة حطمت الثقافة واجلمال واألخالق – كما عرفتها احلضارة املسيحية أم العلم احلديث(

). كما أن اجلماعات 1
االجتماعية الصغرية الىت هلا شخصيتها وتقاليدها اخلاصة، حتطمت بفعل التغريات الىت طرأت على عاداا. وقد 

تدهورت الطبقات املثقفة النتشار الصحف انتشاراً واسع املدى، كذا األدب الرخيص، والراديو ودور السينما.. ومن 
مث فإن ازدياد الطبقة الغبية آخذ ىف االزدياد أكثر فأكثر، بالرغم من كمال املناهج الىت تدرس ىف املدارس والكليات 

واجلامعات.. ومن العجيب أن بالدة الذهن توجد غالباً حيثما تتقدم املعرفة العلمية !  

((إن أطفال وطلبة املدارس يكونون عقلهم من الربامج السخيفة الىت توضع لسوائل التسلية العامة. ومن مث 
 0) 184فإن البيئة االجتماعية تناهض منو العقل بكل قوا بدالً  من أن تعمل على هذا النمو (ص

((كما أن الشذوذ اجلنسى آخذ ىف االنتشار بعد أن طرحت اآلداب اجلنسية جانباً، وأصبح احملللون 
النفسانيون يستعرضون حياة الرجال والنساء الزوجية. ومل يعد هناك فرق بني اخلطأ والصواب. والعدل والظلم. 

فارمون يتمتون باحلرية بني مجهرة السكان، وليس هناك من يبدى اعتراضاً على وجودهم.. ولقد جعل القساوسة 
الدين شبيهاً بالتموين لكل فرد منه قسط معني. وحطموا األسس الغامضة، ولكنهم مل ينجحوا ىف اجتذاب القوم 

 0العصريني. ومن مث فإم يعظون عبثاً أصحاب األخالق الضعيفة ىف كنائسهم نصف الفارغة كل أسبوع

((إم قانعون بدور رجل البوليس الذى يؤدونه. فهم يساعدون األغنياء ومصاحلهم، لكى حيفظوا إطار 
 0) 186اتمع احلاىل. أن يتملقون شهوات اجلمهور مثلما يفعل الساسة ))  ... (ص

((ليس العقل قوياً كاجلسم. ومن العجيب أن األمراض العقلية أكثر عدداً من مجيع األمراض األخرى جمتمعة. 
وهلذا فإن مستشفيات ااذيب تعج بنزالئها، وتعجز عن استقبال مجيع الذين جيب حجزهم.. ويقول س.م. بريس: 

 شخصاً من سكان نيويورك جيب ادخاله أحد مستشفيات األمراض العقلية بني آن وآخر)) 22((إن شخصاً من كل 
.. وىف الواليات املتحدة تبدى املستشفيات عناا لعدد من ضعاف العقول يعادل أكثر من مثانية أمثال املصدورين .. 
ىف كل عام يدخل مصحات األمراض العقلية، وما مياثلها من املؤسسات، حواىل ستة ومثانني ألف حالة جديدة. فإذا 

                                      
هذا التقرير عن أن املسيحية أ/ ا لعلم احلديث خيالف الواقع التارخيى. فاملسيحية – كما عرضتها الكنيسة – وقفت وفقة عنيدة ىف وه املناهج العلمية احلديثة الىت جاءت إىل أوروبا من  1

العامل اإلسالمى. وكانت هذه الوقفة من األسباب األصيلة للفصام النكد ىف أوروبا  بني العلم والدين، وبني احلياة أيضاً .. (يراجع ىف هذه القضية كتاب ((اإلسالم على مفترق 
 0الطرق))تأليف حممد اسد، وترمجة عمر فروخ) 



  
 

استمر عدد اانني ىف السري على هذا املعدل، فإن حواىل مليون من األطفال والشبان الذين يذهبون اآلن إىل املدارس 
والكليات سوف يدخلون إىل املصحات عاجالً أو آجالً   

 جمنون ، كما كان عدد 340000 كان عدد اانني املودعني باملستشفيات احلكومية 1932((ففى عام 
 وكان عدد ملطقى السراح بشرط كلمة 81580ضعاف العقول واملصروعني احملجوزين ىف املصحات اخلاصة 

 ، وال تشمل هذه اإلحصاءات احلاالت العقلية الىت تعاجل ىف املستشفيات 10930الشرف من ضعاف العقول 
شخص ضعاف العقول. ولقد كشف الفحص الذى 500000اخلاصة. وعالوة على اانني يوجد ىف البالد كلها 
طفل على األقل على مستوى منخفض من الذكاء، إىل 400000تولته اللجنة الوطنية للصحة العقلية بعناية، عن أن 

درجة أم ال يستطيعون االستمرار ىف املدارس العامة واإلفادة مما يتلقون من ع مل.. وحقيقة األمر أن عدد األكراد 
الذين احنطوا عقلياً واإلفادة أكثر من ذلك بكثري. ويقدر أن عدة مئات من اآلالف مل تشملهم اإلحصاءات الرمسية، 

36Fمصابون باضطرابات نفسية(

) وتدل هذه األرقام على مدى استعداد شعور الرجل املتحضر للعطب، وكيف أن 1
مشكلة الصحة العقلية تعترب من أهم املشاكل الىت يواجهها اتمع العصرى. فإن أمراض العقل خطر داهم: إا أكثر 
خطورة من السل والسرطان وأمراض القلب والكلى. بل والتيفوس والطاعون والكولريا. فيجب أن حيسب لألمراض 

37Fالعقلية حساا ال ألا تزيد عدد ارمني فحسب، بل ألا ستضعف حتماً التفوق الذى تتمتع به األجناس البيضاء(

2 (
حالياً.. على أنه جيب أن يكون مفهوماً أنه ال يوجد ضعاف عقول وجمانني بني ارمني بالكثرة الىت يوجدون ا بني 

أفراد الشعب صحيح أن عدداً كبرياً ممن يعانون من النقائص العقلية موجود ىف السجون. بيد أنه جيب إال يغيب عن بالنا 
 0أن أكثر اانني واسعى الثقافة، ما زالوا مطلقى السراح

((وال شك أن كثرة عدد مرضى األعصاب والنفوس دليل حاسم على النقص اخلطر الذى تعاىن منه املدينة 
 0) 188 – 187 (ص 000العصرية، وعلى أن عادات احلياة اجلديدة مل تؤد مطلقاً إىل حتسني صحتنا العقلية)) 

((هناك أشكال معينة من احلياة العصرية تؤدى مباشرة إىل االحنالل كما توجد أحوال اجتماعية لك اجلنس 
) 264األبيض))   (ص

((إن ىف استطاعة اإلنسان أن يتساءل حبق عما إذا كانت الشخصية العقلية ال تزال موجودة ىف الرجال 
العصريني  بل إن بعض املراقبني يرتابون ىف حقيقتها فـ ((تيودور دريزر)) يعتربها أسطورة خرافية واحلقيقة أن سكان 

املدنية احلديثة يظهرون تشااً كبرياً ىف ضعفهم العقلى واألدىب. فمعظم األفراد ينتمون إىل طراز واحد. إم خليط من 
األشخاص مضطرىب األعصاب بليدى الشعور، مغرورين معدومى الثقة بأنفسهم، أصحاب قوة عضلية، وإن كانوا 

 0)316سريعى التعب.. يعانون حدة الدوافع اجلنسية برغم ضعفهم وشذوذهم أحياناً )) (ص

                                      
 0هذه كلها احصاءات قدمية . وقد تضاعفت أكثر من مرة ىف هذه الفترة  1
 إن الذى يقلق بال الرجل هو فقط اخلطر على األجناس البيضاء .. وهذه إحدى عقابيل العقلية الغربية ىف شقوة البشرية. ومل يستطع الرجل العامل الواسع األفق أن يتخلص منها   2



  
 

 * * *

هذه فقرات مقتضبة من شهادة دكتور كاريل خاصة ((باإلنسان)) عامة ىف احلضارة العصرية .. وهناك 
جانب آخر أحببنا أن نفرده وحده. وهو شهادته فيما خيتص بقضية املرأة ، وعالقات اجلنسني ىف هذه احلضارة، 

 0وأخطارها على وجود اجلنس البشرى، وعلى مستواه العقلى واألدىب

وحنب أن ندعه هو يدىل بشهادته ((العلمية)) دون تعليق :  

((وعلينا أن نستوثق من الكيفية الىت ستؤثر ا طريقة احلياة ىف مستقبل اجلنس. لقد كانت استجابة النساء 
 وقد 0للتعديالت الىت أدخلتها احلضارة الصناعية على عادات األسالف سريعة قاطعة. إذ نقص معدل املواليد فوراً 

تبني أثر ذلك بوضوح، كما ملست نتائجه اخلطرية ىف الطبقات االجتماعية وىف األمم الىت سبقت غريها ىف االنتفاع 
بالتقدم الذى حققته – إما مباشرة أو بطريقة غري مباشرة – بتطبيق االكتشافات العلمية . فالتعقيم االختيارى ليس 

(جديداً ىف تاريخ العامل. فقد عرف ىف مرحلة معينة من مراحل املدنية السابقة.. إنه ظاهرة علمية نعرف داللتها
38F

1( .. ((
 0) 37(ص

((إن االختالفات املوجودة بني الرجل واملرأة ال تأتى من الشكل اخلاص لألعضاء التناسلية، ومن وجود 
الرحم واحلمل، أو من طريقة التعليم. إذ أا ذات طبيعة أكثر أمهية منن ذلك.. إا تنشأ من تكون األنسجة ذاا، 
ومن تلقيح اجلسم كله مبواد كيماوية حمددة يفرزها املبيض.. ولقد أدى اجلهل ذه احلقائق اجلوهرية باملدافعني عن 

األنوثة، إىل االعتقاد بأنه جيب أن يتلقى اجلنسان تعليماً واحداً، وأن مينحا سلطات واحدة ومسئوليات متشاة.. 
واحلقيقة أن املرأة ختتلف اختالقاً كبرياً عن الرجل. فكل خلية من خاليا جسمها حتمل طابع جنسها. واألمر نفسه 

صحيح بالنسبة ألعضائها. وفوق كل شىء بالنسبة جلهازها العصىب. فالقوانني الفسيولوجية غري قابلة للني، شأا شأن 
قوانني العامل الكوكىب،. فليس ىف اإلمكان إحالل الرغبات اإلنسانية حملها. ومن مث فنحن مضطرون إىل قبوهلا كما هى 
. فعلى النساء أن ينمنيِ أهليتهن تبعاً لطبيعتهن، دون أنيحاولن تقليد الذكور. فإن دورهن ىف تقدم احلضارة أمسى من 

 0) 114 (000دور الرجال فيجب عليهن أال يتخلني عن وظائفهن احملددة )) 

((إن األب واألم يسامهان بقدر متساو ىف تكوين نواة البويضة، الىت تولد كل خلية من خاليا اجلسم اجلديد. 
ولكن األم ب عالوة على نصف املادة النووية كل الربوتوبالزم احمليط بالنواة.. وهكذا تلعب دوراً أ÷م من األب ىف 

 0) 115تكوين اجلنني )) .. (ص

((إن دور الرجل ىف التناسل قصري األمد. أما دور املرأة فيطول إىل تسعة أسهر. وىف خالل هذه الفترة يغذى 
اجلنني مبواد كيماوية ترشح من دم األم من خالل أغشية اخلالص. وبينما متد األم جنينها بالعناصر الىت تتكون منها 

                                      
 لعله يشري إىل ما وقع من هذا ىف أواخر أيام احلضارة اإلغريقية، وأواخر أيام احلضارة الرومانية. وأدى ىف كال احلالتني إىل سقوطها واندثارها  1



  
 

أنسجته فإا تتسلم مواد معينة تفرزها أعضاء اجلنني. وهذه املواد قد تكون نافعة وقد تكون خطرة. فحقيقة األمر أن 
اجلنني ينشأ تقريباً من األب مثلما ينشأ من األم. فإن خملوقاً من أصل غريب – جزئياً – قد اختذ له مأوى ىف جسم 
املرأة . فتتعرض املرأة لتأثريه خالل فترة احلمل. وقد تتسمم املرأة ىف بعض األحيان بواسطة جنينها، كما أن احواهلا 
الفسيولوجية والسيكولوجية تعدل به دائماً.. وعلى أى حال يبدو أن النساء – من بني الثدييات – هن فقط الالئى 

يصلن إىل منوهن الكامل بعد محل أو اثنني. كما أن النساء الالئى مل يلدن لسن متزنات توازناً كامالً كالوالدت. 
فضالً عن أم يصبحن أكثر عصبية منهن. صفوة القول إن وجود اجلنني، الذى ختتلف أنسجته اختالفاً كبرياً عن 

أنسجة األم، بسبب صغرها، وألا – جزئياً- من أنسجة زوجها، حتدث أثراً كبرياً ىف املرأة. إن أمهية وظيفة احلمل 
والوضع بالنسبة لألم مل تفهم حىت اآلن إىل درجة كافية. مع أن هذه الوظيفة الزمة الكتمال منو املرأة.. ومن مث فمن 
سخف الرأى أن جنعل املرأة تتنكر لألمومة. ولذا جيب أال تلقن الفتاة التدريب العقلى واملادى، وال أن تبث ىف نفسها 
املطامع الىت يتلقاها الفتيان وتبث فيهم.. جيب أن يبذل املربون اهتماماً شديداً للخصائص العضوية والعقلية ىف الذكر 
واألنثى. كذا لوظائفها الطبيعية. فهناك اختالفات ال تنقض بني اجلنسني. ولذلك فال مناص من أن حنسب حساب 

 0) 117- 1165هذه االختالفات ىف إنشاء عامل متمدين (

((أليس من العجيب أن برامج تعليم البنات ال تشتمل بصفة عامة على أية دراسة مستفيضة للصغار 
واألطفال، وصفام الفسيولوجية والعقلية؟ جيب أن تعاد للمرأة وظيفتها الطبيعية الىت ال تشتمل على احلمل فقط . بل 

 0) 369 – 368أيضاً على رعاية صغارها))(

وأخرياً :  

((من املعروف أن اإلفراط اجلنسى يعرقل النشاط العقلى. ويبدو أن العقل حيتاج إىل وجود غدد جنسية 
حسنة النمو، وكبت مؤقت للشهوة اجلنسية، حىت يستطيع أن يبلغ منتهى قوته.. ولقد أكد فرويد، عن حق، األمهية 

القصوى للدوافع اجلنسية ىف وجوه نشاط الشعور. ومع ذلك فإن مالحظاته تتعلق باملرضى على األخص. ومن مث 
جيب أال تعمم استنتاجاته حبيث تشمل األشخاص العاديني، وخباصة أولئك الذين وهبوا جهاراً عصبياً قوياً ، وسيطرة 

على أنفسهم.. وبينما يصبح الضعفاء، املعتلو األعصاب، غري املتزنني، أكثر شذوذاً عندما تكبت شهوام اجلنسية، 
(فإن األقوياء يصريون أكثر قوة، مبمارسة هذا الشكل من الزهد

39F

ص)  174 (00 )) )1

 * * *

ولنأخذ شهادة ((ول ديورانت)) الكاتب األمريكى املتفلسف .. وهو رجل ال ميكن أن يقال إنه من أعداء 
هذه احلضارة. فهو شديد اإلعجاب بالتقدم الذى متثله هذه احلضارة ىف جمموعها . وهو يبدو معارضاً للدين ىف مجلته، 

                                      
هذا ما يقول عامل متخصص. أما جهالء الصحفيني عندنا، وكتاب القصص اجلنسى، وجمالت اإلغراء الرخيص، فتوحى كلها للشبان أن يفرغوا طاقتهم اجلنسية ليحصلوا على الراحة  1

 واالستقرار     



  
 

كما أنه ظاهر العداء لإلسالم بصفة خاصة.. وقد نشرت له مؤسسة فرنكلني ترمجة جزء من كتابه ((مباهج 
الفلسفة)) ونشرت له جامعة الدول العربية ترمجة أجزاء من كتابه قصة احلضارة. ويستطيع قارئ اللغة العربية أن 

يالحظ موقفه هذا من اإلعجاب ذه احلضارة ىف مجلتها، كما يالحظ موقفه من الدين مجلة، وعداءه الظاهر لإلسالم 
 0خاصة 

ومع هذا كله فهو يؤدى هذه الشهادة عن هذه احلضارة ىف كتابه ((مباهج الفلسفة)) :  

((وثقافتنا اليوم سطحية، ومعرفتنا خطرة، ألننا أغنياء ىف اآلالت فقراء ىف األغراض. وقد ذهب اتزان العقل 
الذى نشأ ذات يوم من حرارة اإلميان الديىن، وانتزع العلم منا األسس املتعالية ألخالقياتنا، ويبدو العامل كله مستغرقاً 
ىف فردية مضطربة تعكس جتزؤ خلقنا املضطرب. إننا نواجه مرة أخرى تلك املشكلة الىت أقلقت بال سقراط، تعىن: 
كيف تدى إىل أخالق طبيعية حتل حمل الزواجر العلوية الىت بطل أثرها ىف سلوك الناس؟ إننا نبدد تراثنا االجتماعى 
ذا الفساد املاجن من جهة. وذا اجلنون الثورى من جهة أخرى، حني نفقد الفلسفة الىت بدوا نفقد هذه النظرة 

الكلية الىت توحد األغراض، وترتب سلم الرغبات. إننا جر ىف حلظة مثاليتنا السلمية ونلقى بأنفسها ىف هذا االنتحار 
اجلماعى للحرب. وعندنا مائة ألف سياسى، وليس عندنا ((رجل حكم)) واحد. إننا نطوف حول األرض بسرعة مل 

 ولكننا ال نعرف إىل أين نذهب، ومل نفكر ىف ذلك، أو هل جند هناك السعادة الشافية ألنفسنا 0يسبق هلا مثيل
(املضطربة. إننا لك أنفسنا مبعرفتنا الىت أكسرتنا خبمر القوة. ولن ننجو منها بغري احلكمة

40F

 0)1ج7-6 (ص00 )1

(( وثقافتنا اليوم سطحية، ومعرفتنا خطرة، ألننا أغنياء ىف اآلالت فقراء ىف األغراض. وقد ذهب اتزان العقل 
الذى نشأ ذات يوم من حرارة اإلميان الديىن، وانتزع العلم منا األسس املتعالية ألخالقياتنا، ويبدو العامل كله مستغرقاً 

ىف فردية مضطربة تعكس جتزؤ خلقنا املضطرب.   
إننا نواجه مرة أخرى تلك املشكلة الىت أقلقت بال سقراط، نعىن: كيف تدى إىل أخالق طبيعية حتل حمل الزواجر 

العلوية الىت بطل أثرها ىف سلوك الناس؟ إننا نبدد تراثها االجتماعى ذا الفساد املاجن من جهة، وذا اجلنون الثورى 
 0من جهة أخرى، حني نفقد الفلسفة الىت بدوا نفقد هذه النظرة الكلية الىت توحد األغراض، وترتب سلم الرغبات

 وعندنا مائة ألف سياسى، وليس 0إننا جر ىف حلظة مثاليتنا السلمية ونلقى بأنفسنا ىف هذا االنتحار اجلماعى للحرب
 ولكننا ال نعرف إىل أين نذهب، 0 إننا نطوف حول األرض بسرعة مل يسبق هلا مثيل0عندنا((رجل حكم)) واحد

 إننا لك أنفسنا مبعرفتنا الىت أسكرتنا خبمر 0ومل نفكر ىف ذلك، أو هل جند هناك السعادة الشافية ألنفسنا املضطربة
41F ولن ننجو منها بغري احلكمة(0القوة

     0)1ج7- 6(ص000)))2
                                      

يالحظ هنا اعترافه بأن حرارة اإلميان الديىن قد أوجدت ((اتزان العقل)) وأن هذا االضطراب كله الذى يصفه إمنا نشأ من تنحية الزواجر العلوية.. ومع هذا فهو يهاجم الدين مجلة  1
واإلسالم بصفة خاصة ىف ثنايا كتابه  ومباذا يريد أن يستبدل الدين؟ وبالفلسفة أو كمنا يسميها احلكمة وألرض مل ختل من الفلسفة ىف أى عصر، ولكنها مل تقم أبداً مقام اإلميان الديىن ىف 

قيادة اتمع إىل التوازن، وإىل التسامى اخللقى. كذلك يالحظ تشبيهه املغرض للدين الذى شرودوا عنه بالوثنية الىت كانت قبل سقراط، والىت اارت فأنشأ لعصر سقراط تلك املشلة الىت 
 0يتحدث عنها. فالتسوية بني الديانات السماوية والثونية اإلغريقية ال تعرب إال عن اهلوى

 ومع هذا فهو يهاجم الدين مجلة 00 يالحظ هنا اعترافه بأن حرارة اإلميان الديىن قد أوجدت((اتزان العقل)) وأن هذا االضطراب كله الذى يصفه إمنا نشأ من تنحية الزواجر العلوية2
واإلسالم بصفة خاصة ىف ثنايا كتابه! ومباذا يريد أن يستبدل الدين؟ بالفلسفة أو كما يسميها احلكمة! واألرض مل ختل من الفلسفة ىف أى عصر، ولكنها مل تقم أبداً مقام اإلميان الديىن ىف 



  
 

 فقد كان القانون األخالقى قدمياً يقيد 0 واختراع موانع احلمل وذيوعها هو السبب املباشر ىف تغري أخالقنا
الصلة اجلنسية بالزواج، ألن النكاح كان يؤدى إىل األبوة حبيث ال ميكن الفصل بينهما، ومل يكن الوالد مسئوالً عن 

 أما اليوم فقد احنلت الرابطة بني الصلة اجلنسية وبني التناسل، وخلقت موقفاً مل يكن آباؤنا 0ولده إال بطريق الزواج
 وجيب على القانون األخالقى ىف 0يتوقعونه، ألن مجيع العالقات بني الرجال والنساء آخذة ىف التغري نتيجة هذا العامل

 000املستقبل أن يدخل ىف حسابه هذه التسهيالت اجلديدة الىت جاءت ا االختراعات لتحقيق الرغبات املتأصلة!))
  0)1 ج 125(ص

 ((فحياة املدينة تفضى إىل كل مثبط عن الزواج، ىف الوقت الذى تقدم فيه إىل الناس كل باعث على الصلة 
 0 ولكن النمو اجلنسى يتم مبكراً عما كان من قبل، كما يتأخر النمو االقتصادى0اجلنسية وكل سبيل يسهل أداءها

فإذا كان قمع الرغبة شيئاً عملياً ومعقوالً ىف ظل النظام االقتصادى الزراعى، فإنه اآلن يبدو أمراً عسرياً وغري طبيعى ىف 
 وال مفرد من أن يأخذ اجلسم ىف 0حضارة صناعية أجلت الزواج حىت بالنسبة للرجال حىت لقد يصل إىل سن الثالثني

الثورة، وأن تضعف القوة على ضبط النفس عما كان ىف الزمن القدمي، وتصبح العفة الىت كانت فضيلة موضوعاً 
للسخرية، وخيتفى احلياء الذى كان يضفى على اجلمال مجاالً، ويفاخر الرجال بتعداد خطاياهم، وتطالب النساء حقها 

ىف مغامرات غري حمدودة على قدم املساواة من الرجال، ويصبح االتصال قبل الزواج أمراً مألوفاً، وختتفى البغايا من 
 لقد متزقت أوصال القانون األخالقى الزراعى، ومل يعد العامل املدىن 0الشوارع مبنافسة اهلاويات ال برقابة البوليس

42Fحيكم به(

    0)127- 126 (ص000)))1

 وال ىف أن بعض هذا 0 ((ولسنا ندرى مقدار الشر االجتماعى الذى ميكن أن جنعل تأخري الزواج مسئوالً عنه
 ويرجع بعضها 0الشر يرجع إىل ما فينا من رغبة ىف التعدد مل ذب، ألن الطبيعة ال يئنا لالقتصار على زوجة واحدة

 ولكن 0إىل والء املتزوجني الذين يؤثرون شراء متعة جنسية جديدة على امللل الذى حيسونه ىف حصار قلعة مستسلمة
 وما حيدث من إباحة 0معظم هذا لشر يرجع ىف أكرب الظن ىف عصرنا احلاضر إىل التأجيل غري الطبيعى للحياة الزوجية

 وقد حناول فهم العلل احليوية واالجتماعية ىف هذه الصناعة املزدهرة، وقد 0بعد الزواج فهو ىف الغالب مثرة التعود قبله
43Fنتجاوز عنها باعتبار أا أمر ال مفر منه ىف عامل خلقه اإلنسان(

 وهذا هو الرأى الشائع ملعظم املفكرين ىف الوقت 0)2
 غري أنه من املخجل أن نرضى ىف سرور عن صورة نصف مليون فتاة أمريكية يقدمن أنفسهن ضحايا على 0احلاضر

مذبح اإلباحية، وهى تعرض علينا ىف املسارح وكتب األدب املكشوف، تلك الىت حتاول كسب املال باستثارة الرغبة 
  0اجلنسية ىف الرجال والنساء احملرومني، وهم ىف محى الزواج ورعايته للصحة

                                                                                                                           
 كذلك يالحظ تشبيهه املغرض للدين الذى شردوا عنه بالوثنية الىت كانت قبل سقراط، والىت اارت فأنشأت لعصر سقراط تلك املشكلة 0قيادة اتمع إىل التوازن، وإىل التسامى اخللقى

         0 فالتسوية بني الديانات السماوية والوثنية واإلغريقية ال تعرب إال عن اهلوى0الىت يتحدث عنها
 فهو ال يريد أن يعترف أن شرودهم عن 0 وقد دفعه هروبه من الدين إىل هذا املأزق0 يالحظ ميله- وهو أمريكى- إى اعتبار قواعد املذهب املاركسى ىف التفسري االقتصادى للتاريخ1

 إمنا هو جمرد االنتقال من العهد الزراعى إىل العهد الصناعى!!!    00الدين هو الذى أدى م إىل هذه الفوضى
   0 ((ىف عامل خلقه اإلنسان)) ىف معزل عن اهللا وهداه! وهذا هو سبب البالء0 هذا ىف احلقيقة هو السر 2



  
 

 ألن كل رجل حني يؤجل الزواج يصاحب فتيات الشوارع ممن 0 ((وال يقل اجلانب اآلخر من الصورة كآبة
 وجيد الرجل إلرضاء غرائزه اخلاصة ىف هذه الفترة من التأجيل نظاماً دولياً جمهزاً بأحدث 0يتسكعن ىف ابتذال ظاهر

 ويبدو أن العامل قد ابتدع كل طريقة ميكن تصورها إلثارة 0التحسينات، ومنظماً بأمسى ضروب اإلدارة العلمية
  000الرغبات وإشباعها))

            0)118- ص 117ص (

 ((وأكرب الظن أن هذا التجدد ىف اإلقبال على اللذة، قد تعاون أكثر مما نظن مع هجوم داروين على املعتقدات 
 وحني اكتشف الشبان والفتيات- وقد اكسبهم املال جرأة- أن الدين يشهر مبالذهم التمسوا ىف العلم ألف 0الدينية

 وأدى التزمت ىف حجب احلياة اجلنسية والزهد فيها إىل رد فعل ىف األدب وعلم النفس 0سبب وسبب للتشهري بالدين
 وقد كان علماء الالهوت قدمياً يتجادلون ىف مسألة ملس يد الفتاة أيكون ذنباً؟ أما اآلن 0صور اجلنس مرادفاً للحياة

فلنا أن ندهش ونقول: أليس من اإلجرام أن نرى تلك اليد وال نقبلها؟ لقد فقد الناس اإلميان وأخذوا يتوجهون حنو 
  0)134 (ص 000الفرار من احلذر القدمي إىل التجربة الطائشة))

 ذلك أن تلك احلرب قوضت تقاليد التعاون 0 ((وكانت احلرب العظمى األوىل آخر عامل ىف ظل هذا التغيري
 حىت إذا وضعت احلرب أوزارها 0والسالم املتكونني ىف ظل الصناعة والتجارة، وعودت اجلنود الوحشية واإلباحية

 وأدت تلك احلرب إىل رخص قيمة احلياة بكثرة ما أطاحت 0عاد آالف منهم إىل بالدهم فكانوا بؤرة للفساد اخللقى
من رءوس، ومهدت إىل ظهور العصابات واجلرائم القائمة على االضطرابات النفسية، وحطمت اإلميان بالعناية اإلهلية، 

44Fوانتزعت من الضمري سند العقيدة الدينية(

 وبعد انتهاء معركة اخلري والشر مبا فيها من مثالية ووحدة، ظهر جيل 0)1
 وأصبحت احلكومات ىف واد والشعب ىف واد 0خمدوع وألقى بنفسه ىف أحضان االستهتار والفردية واالحنالل اخللقى

آخر، واستأنفت الطبقات الصراع فيما بينها، واستهدفت الصناعات الربح، بصرف النظر عن الصاحل العام، ةجتنب 
الرجال الزواج خشية مسئوليته، وانتهى األمر بالنساء إىل عبودية خاملة، أو إىل طفليات فاسدة، ورأى الشباب نفسه 

45Fوقد منح حريات جديدة حتميه االختراعات من نتائج املغامرات النسائية ىف املاضى(

) وحتوطه من كل جانب ماليني 2
  00املؤثرات اجلنسية ىف الفن واحلياة))

 0)136- 135(ص 

 فقد قل أمن الفرد ىف الوقت الذى منا فبه اآلمن 0 ((ملا كان اليوم هو عصر اآللة، فال بد أن يتغري كل شئ
 وإذا كانت احلياة اجلسمانية أعظم أمناً مما كانت، فاحلياة االقتصادية مثقلة بألف مشكلة معقدة، مما جيعل 0االجتماعى

 أما الشباب الذى أصبح أكثر إقداماً وأشد غروراً من قبل، فهو عاجز مادياً، وجاهل اقتصادياً 0اخلطر جامثاً كل حلظة
                                      

 بينما هو ىف كتابه كله ال يستهدف غرضاً أظهر من حتطيم اإلميان بالعناية اإلهلية 0 يعترف هنا بسوء األثر الذى أحدثه حتطيم اإلميان بالعناية اإلهلية وانتزاع سند العقيدة الدينية من الضمري1
وانتزاع سند العقيدة الديين من الضمري، والزراية على اإلميان بالغيب وعلى الزواجر العلوية!!!  

 األمران اللذان وفرما احلضارة! 0 يشري إىل وسائل منع احلمل والوقاية من األمراض السرية2



  
 

 مث يطرق احلب مرة 0 ويقبل احلب فال جيرؤ الشباب على الزواج وجيوبه صفر من املال0إىل حد مل يسبق له مثيل
 مث يقبل احلب مرة 0أخرى وباب القلق أكثر ضعفاً(وقد مرت السنوات) ومع ذلك مل متتلئ اجليوب مبا يكفى للزواج

أخرى أضعف حيوية وقوة عما كان من قبل(وقد مرت السنوات) فبجد اجليوب عامرة، فيحتفل الزواج مبوت 
  0احلب

 فهى واقعة حتت 0 ((حىت إذا سئمت فتاة املدنية االنتظار اندفعت مبا مل يسبق له مثيل ىف تيار املغامرات الواهية
 0تأثري إغراء خميف من الغزل والتسلية وهدايا من اجلوارب وحفالت من الشمبانيا ىف نظري االستمتاع باملباهج اجلنسية

 فلم تعد تعتمد على الرجل ىف معاشها، 0وقد ترجع حرية سلوكها ىف بعض األحيان إىل انعكاس حريتها االقتصادية
 فقدرا على كسب دخل حسن هو الذى جيعل 0وقد ال يقبل الرجل على الزواج من برعت مثله ىف فنون احلب

الزوج منتظراً متردداً، إذ كيف ميكن أن يكفى أجره املتواضع لإلنفاق عليهما معاً ىف مستوامها احلاضر من املعيشة؟  

 ألما من أحرار الفكر الذين 0 ((وأخرياً جتد الرفيق الذى يطلب يدها للزواج، ويعقد عليها ال ىف كنيسة
 إما يتزوجان ىف قبو 0أحلدوا عن الدين، ومل يعد القانون اخللقى الذى ظل جامثاً على إمياما املهجور أثر ىف قلبيهما

 إما ال يرتبطان بكلمة الشرف، بل 0املكتب البلدى(الذى يفوح منه عبري الساسة) ويستمعان إىل تعاويذ العمدة
 فال مراسيم مهيبة، وال خطبة عظيمة، وال موسيقى رائعة، 0بعقد من املصلحة، هلما احلرية ىف أى وقت ىف التحلل منه

 مث يقبل أحدمها 0وال عمق وال نشوة ىف االنفعال حتيل ألفاظ وعودهم إىل ذكريات ال متحى من صفحة الذهن
  0صاحبه ضاحكاً ويتوجهان إىل البيت ىف صخب

 إنه ليس بيتاً! فليس مثة كوخ ينتظر الترحيب ما أنشئ وسط احلشائش النضرة واألشجار الظليلة، وال 
 بل جيب أن خيفيا 0حديقة تنبت هلما الزهور واخلضروات الىت يشعران بأا أى وأحلى ألا من زرع أيديهما

أنفسهما خجالً كأما ىف زنزانة سجن، ىف حجرات ضيقة ال ميكن أن تستبقيهما فيها طويالً، وال يعنيان بتحسينها 
 ليس هذا املسكن شيئاً روحياً كالبيت الذى كان يتخذ مظهراً ويكسب روحاًُ قبل 0وتزيينها مبا يعرب عن شخصيتيهما

 0) بل جمرد شئ مادى فيه من اجلفاف والربودة ما جتده ىف مارستان1929ذلك بعشرين عاماً(الكتاب مكتوب سنة 
فهو يقوم وسط الضوضاء واحلجارة واحلديد حيث ال ينفذ إليه ربيع، ال ينبت هلما الصيف الزرع النضر بل سيالً من 

 وال يريان مع ورود اخلريف قوس قزح ىف السماء أو أى ألوان على أوراق الشجر، بل املتاعب والذكريات 0املطر
  0احلزينة

 فهى ال جتد ىف هذا البيت شيئاً جيعل جدرانه حتتمل ىف الليل والنهار، وال تلبث 0 ((وتصاب املرأة خبيبة أمل
 وخييب أمل الرجل، فهو ال يستطيع أن يتجول 0إال قليالً حىت جره ىف كل مناسبة وال تعود إليه إال قبل مطلع الفجر

 ويكتشف بعد قليل أن هذه 0ىف أحناء هذا البيت، يعزى شعوره ببنائه وإصالحه ما تصاب به أصابعه من دق املطارق
احلجرات تشبه متام الشبه تلك الىت كان يعيش فيها وهو أعزب، وأن عالقته مع زوجته تشبه شبهاً عادياً تلك 

 فال جديد ىف هذا البيت، وليس فيه ما ينمو، وال 0العالقات غري الربيئة الىت كان يعقدها مع املستهترات من النساء



  
 

ميزق سكون الليل صوت الرضيع، وال ميأل مرح األطفال النهار جة، وال أذرع بضة تستقبل الزوج عند عودته من 
 إذ أين ميكن ان يلعب الطفل؟ وكيف ميكن للزوجني ختصيص حجرة أخرى لألطفال وتوفري 0العمل وختفف وطأته

 000 فيعتزمان منع النسل00العناية م وتعليمهم سنني طويلة ىف املدينة؟ والفطنة فيما يظنان أفضل جوانب احلب
إىل أن يقع بينهما الطالق!  

 ((وملا كان زوجهما ليس زواجاً باملعىن الصحيح- ألنه صلة جنسية ال رباط أبوة- فإن يفسد لفقدانه 
 وينكمش الزوجان ىف 0 ميوت هذا الزواج النفصاله عن احلياة وعن النوع0األساس الذى يقوم عليه، ومقومات احلياة

 0 وتنتهى الغرية املوجودة ىف احلب إىل فردية يبعثها ضغط حياة املساخر0نفسيهما وحيدين كأما قطعتان منفصلتان
 فليس عند املرأة جديد تبذله أكثر مما 0وتعود إىل الرجل رغبته الطبيعية ىف التنويع، حني تؤدى األلفة إىل االستخفاف

             0)225- 223 (ص 000بذلته)

 أكرب الظن أا لن تكون شيئاً نرغب فيه أو 0 ((ولندع غرينا مكن الذين يعرفون خيربونا عن نتائج جتاربنا
 وأى شئ قد 0 فنحن غارقون ىف تيار من التغيري، سيحملنا بال ريب إىل ايات حمتومة ال حيلة لنا ىف اختيارها0نريده

حيدث مع هذا الفيضان اجلارف من العادات والتقاليد والنظم، فاآلن وقد أخذ البيت ىف مدننا الكربى ىف االختفاء، 
 وال ريب أن زواج املتعة سيظفر بتأييد أكثر فأكثر حيث ال 0فقد فقد الزواج القاصر على واحدة جاذبيته اهلامة

 ومع أن حريتهما إىل جانب الرجل أميل، 0 وسيزداد الزواج احلر، مباحاً كان أم غري مباح0يكون النسل مقصوداً
 سينهار((املستوى املزدوج)) 0فسوف تعترب املرأة هذا الزواج أقل شراً من عزلة عقيمة تقضيها ىف أيام ال يغازهلا أحد

 سينمو الطالق، وتزدحم املدن بضحايا 0وستحث املرأة الرجل بعد تقليده ىف كل شئ على التجربة قبل الزواج
 وعندما يتم تصنيع املرأة، ويصبح ضبط 0 مث يصاغ نظام الزواج بأسره ىف صور جديدة أكثر مساحة0الزجيات احملطمة

احلمل سراً شائعاً ىف كل طبقة، يضحى احلمل أمراً عارضاً ىف حياة املرأة، أو حتل نظم الدولة اخلاصة بتربية األطفال 
46F وهذا كل شئ!(00حمل عناية البيت

    0)236- 235 (ص00)))1

 * * *

 واآلن نسمع شهادة األستاذ أىب األعلى املودودى ىف بعض جوانب هذه احلضارة، وما أنشأته من آثار تنطوى 
على ديد مدمر للحياة اإلنسانية ذاا فضالً على اخلصائص اإلنسانية:  

 من كتاب((احلجاب)):  

 ((إن أساطني الفلسفة واألدب وأقطاب العلوم الطبيعية الذى رفعوا لواء اإلصالح ىف القرن الثامن عشر، 
كانوا- كما سبق لنا اإلشارة إليه- جياون نظاماً للتمدن فيه أنواع من القيود والسدود، وفيه صالبة من غري مرونة، 

                                      
  0 يالحظ أن هذا كله قد مت ىف أمريكا كما توقع الكاتب، وأن هذا البالء يزحف علينا زحفاً نكداً كئيبا1ً



  
 

 وزاد 0وعسر من غري يسر، طافحاً بالتقاليد الىت ال يقبلها الطبع والضوابط اجلامدة، والطرق املناقضة للفطرة والعقل
 فبجانب كانت النهضة 0طينه بلة احنطاط القوم املتواصل على طول القرون فجعله عقبة كأداء ىف كل طريق للرقى

 0العلمية والعقلية اجلديدة تبعث ىف نفوس الطبقة املتوسطة أشد امليل إىل التقدم والنبوغ بالعمل واالجتهاد الذاتى
 فمن الكنيسة 0وجبانب آخر كانت على رءوسهم طبقة األمراء والزعماء الدينيني تبالغ ىف شدهم باألغالل التقليدية

 كل شعبة من شعب احلياة، وكل مؤسسة 00إىل اجلندية والقضاء، ومن قصور اإلمارة إىل املزارع ودور التجارة
للتنظيمات االجتماعية، كانت جترى على نظام يتيح لبعض الطبقات املخصوصة حبجة امتيازاا القدمية وحقوقها 
املتوارثة، أن تعسف وجتور على من ال ينتمى إليها من العاملني الناهضني، فتذهب بثمار أعماهلم، وتستأثر بنتاج 

 فكل حماولة يقوم ا القائمون إلصالح تلك احلال كانت ختيب وتفشل، بإزاء أثرة الطبقات 0مواهبهم وكفاءام
  00املسيطرة وجهالتها

 ((هلذه األسباب كلها غدت الطبقات الناشدة لإلصالح تثور ىف نفوسهم مع األيام ثائرة االنقالب اجلاحمة، 
 00حىت غلبت عليهم وعمتهم، آخر األمر، نزعات البغى والثورة على هذا النظام االجتماعى جبميع شعبه وأجزائه
وراج بني الناس نظرية متطرفة ىف احلرية الشخصية، ترمى إىل إعطاء الفرد احلرية التامة، واإلباحية املطلقة بإزاء 

 فأصبحوا ينادون بأنه جيب أن يكون للفرد احلق املطلق ىف عمل ما يشاء، واحلرية الكاملة ىف ترك ما يشاء، 0اتمع
  0)61- 60 اخل)) (ص00وليس للمجتمع أن ينتزع منه احلرية الشخصية

 ففى 0 ومن غرائب االتفاق أنه قد واتت هذا االنقالب الفكرى- وهو ىف صدر شبابه- أسباب متدنية أخرى
هذا العصر قامت الثورة الصناعية الشهرية، وأعقبتها تغريات هامة ىف احلياة االقتصادية، كان من آثارها املترتبة على 

 0احلياة التمدنية ما هو عون على حتويل وجهة سري االجتماع احلديث إىل حيث تريد اآلداب االنقالبية أن حتوهلا
وذلك أن تصور احلرية الشخصية، الذى نشأ عليه النظام الرأمساىل، جاءت االختراعات امليكانيكية، وإمكانات وفرة 

 فأقامت الطبقات الرأمسالية مؤسسات صناعية وجتارية 0) حتكمه وتقويهMass Productionاإلنتاج الصناعى(
 وغلت تكاليف احلياة غالًء 0إىل مدن عامرة، أصبح ينجر إليها من القرى واألرياف أضعاف املاليني من النفوس

فاحشاً، وارتفعت أسعار احلاجيات للحياة، من املطعم وامللبس واملسكن، إىل ما فوق طاقة العامة زد على ذلك أن 
أضيف إىل حاجات احلياة ما ال حيصى من وسائل املعيشة املتجددة ألسباب راجع بعضها إىل ارتقاء التمدن وبعضها 

  0إىل مساعى أهل الثروة

 ((ولكن النظام الرأمساىل مل يوزع الثروة بني الناس مبا يكفل للجميع وسائل احلصول على تلك املتع واللذات، 
 بل هو مل يهيئ للعامة من وسائل املعاش ما يسدون به عوزهم 0وأدوات الزينة والزخرفة الىت أدخلها ىف لوازم احلياة

  00بسهولة من حاجات احلياة احلقيقية- وهى السكىن والطعام واللباس- ىف تلك املدن الىت قد زج م إليها

 ((كان من نتائج ذلك كله أن أصبحت املرأة كالً على زوجها، وأصبح الولد عبئاً على أبيه، وتعذر على كل 
 وقضت األحوال االقتصادية أن يكون كل واحد 0فرد أن يقيم أود نفسه، فضالً على أن يعول غريه من املتعلقني به



  
 

 فاضطرت مجيع طبقات النساء- من األبكار واأليامى والثيبات- أن خيرجن من 0من أفراد اتمع عامالً مكتسباً
                 0بيون لكسب الرزق رويداً

 ((وملا كثر بذلك اختالط الصنفني، واحتكاك الذكور واإلناث، وأخذت تظهر عواقبه الطبيعية ىف اتمع، 
تقدم هذا التصور للحرية الشخصية، وهذه الفلسفة اجلديدة لألخالق، فهدأ من قلق اآلباء والبنات، واإلخوة 

واألخوات، والبعولة والزوجات، وجعال نفوسهم املضطربة تطمئن إىل أن الذى هو واقع أمام أعينهم، ال بأس به، فال 
) وليس فساداً خلقياً، بل Emancipationيوجسوا منه خيفة، إذ هو ليس هبوطاً وتردياً، بل هو ضة وارتقاء(

هو عني اللذة واملتعة الىت جيب أن يقتنيها املرء ىف حياته، وأن هذه اهلاوية الىت يدفع م إليها الرأمساىل، ليست اوية 
47Fالنار، بل هى جنة جترى من حتتها األار(

1(0  

 بل جاء النظام الرأمساىل الذى دفعت قواعده على هذا التصور للحرية 0 ((وما وقف األمر عند هذا احلد
 وتبعته فلسفة 0الشخصية، فمنح الفرد حقاً مطلقاً من كل قيد أو شرط ىف اكتساب الثروة بكل ما أمكنه من الطرق

األخالق فأباحت له كل وسيلة ميكن أن تتخذ جلمع األموال، وإن كان إثراء الفرد الواحد بتلك الوسائل والطرق 
 من أوله إىل آخره، على صورة تؤثر الفرد على اجلماعة من كل 0 وبذلك تألف نظام التمدن00مهلكة أفراد كثريين

 فانفتحت السبل على إخوان الطمع 0وجهة، وليس فيها ضمان للمحافظة على مصاحل اجلماعة بإزاء أثرة للفرد
 فعمد هؤالء إىل الغرئز اإلنسانية يتحسسون فيها مواطن الضعف 0واألثرة ليغريوا ويعتدوا على اتمع كيف يشاءون

 فقام أحدهم، وروج ىف الناس سيئة اخلمر جلباً للثروة إىل جيبه، ومل 0واخللل، وراحوا يتفننون ىف استغالهلا ألغراضهم
 وقام آخر وابتلى خلق اهللا بآفة الربا، ونصب شبكته ىف القاصية 0ينهض منهم من ينقذ اتمع من غوائل هذا الطاعون

والدانية، وما هنالك من يدفع عن دماء الناس ضر هذا العلق، بل حافظت القوانني على مصلحة هذه الدويبة الفتاكة، 
 وجاء ثالث وأشاع ىف اتمع طرقاً مبتكرة للقمار، حىت مل تسلم شعبة من 0كى ال يسلم منها أحد بقطرة من دمه

  0شعب التجارة من عنصره، وما مثة من يتقدم حلفظ احلياة االقتصادية من هذه احلمى احملرقة

 ((وما كان من املمكن ىف هذا العصر من األنانية والبغى والعدوان الفردى، أن يغرب عن إخوان األثرة 
 فلم 0 الىت ميكنهم باستثارا جلب كثري من املنافع00 الشهوة اجلاحمة00والطمع، ذلك الضعف اإلنساىن األكرب

 إذ أصبح مدار العمل 0يفتهم ذلك فعالً، بل استخدموا غريزة الشهوة العارمة ىف اإلنسان ما وسعهم وما أمكنهم
والعناية كلمة ىف املراقص واملسارح ومراكز إخراج األفالم، على أن تستخدم هلا الغيد احلسان، ويعرضن على املنصة 
ىف صورة أكمل من التربج، وىف هيئة أكرب من العرى، وجيلب الذهب من جيوب الرجال بأكثر ما ميكن من إضرام 

 جاء قوم فمهدوا األسباب إلكراء النساء، وتقدموا حبرفة الغباء إىل أن أصبحت جتارة دولية 00نار الشهوة فيهم 
 وجاء آخرون فتفننوا ىف صنع أدوات الزينة والزخرفة، مث عمموها ىف اتمع ليزيدوا من غريزة التربج الىت 00منظمة

                                      
 إن بروتوكوالت صهيون تقول: إنه ستقوم ذا 00 كأمنا هذا الرجل الفاضل العميق النافذ يصف ما تقوم به صحافة وكتاب قصة وأجهزة توجيهية كثرية ىف بالدنا، ىف دأب وإصرار1

التدمري ىف مجيع األمم، لتسقط ىف يد ملك صهيون ىف النهاية!  



  
 

 وجاءت فئة أخرى 00جبلت عليها املرأة إىل أن جيعلوها فيهن هوساً، وجيمعوا بذلك الذهب والفضة ملء أكفهم
فاخترعوا ملالبس النساء أزياء كاشفة مغرية، واستخدموا كل فاتنة اجلمال لتلبسها وتغشى ا النوادى واحلفالت، 

 وتذرع 0حىت يقبل عليها الشباب ويفتنوا ا، فتغرم الفتيات بتلك األزياء اجلديدة من اللباس، وتربح جتارة خمترعيها
آخرون بإشاعة الصور العارية والقصص الغرامية، واملقاالت اخلليعة، إىل استدرار األموال، وأخذوا كذلك ميألون 

 حىت انتهت احلال، على مضى األيام، إىل أن مل تبق ناحية من نواحى التجارة 0جيوم بإصابة العامة باجلذام اخللقى
 وها أنت ذا صرت ال ترى ىف زمانك هذا إعالناً من اإلعالنات التجارية ىف اجلرائد 0خالصة من عنصر اإلغراء

واالت، إال ومسته املالزمة البارزة، صورة امرأة عارية أو ىف حكم العارية، كأنه مل يعد من املمكن أن يكون إعالن 
48Fما وافياً بالغرض بدون وجود املرأة(

)، وال جتد كذلك فندقاً من الفنادق وال مقهى، وال صالة عرض إال وقد 1
49Fاستخدمت فيها املرأة لتعمل عملها املغناطيسى ىف الرجال(

2(0  

 0 ((وكان اتمع املسكني املخذول ال ميلك- حيال ذلك كله- إال وسيلة واحدة للمحافظة على مصاحله
 00وهى أن يستعني بتصوراته اخللقية على دفع تلك الغارات عن نفسه، ويتحفظ من استيالء غريزة الشهوة عليه

 وإمنا كان من ورائه فلسفة كاملة 0ولكن النظام الرأمساىل مل يكن من الضعف واهلوان حبيث ميكن رد محلته بسهولة
األداة، وعسكر شيطاىن عرمرم، من العلوم واآلداب، كانا ال يزاالن يعمالن عملهما ىف نسخ النظريات اخللقية وحموها 

50Fمن النفوس(

3(0                  

  0)87- 82 ((ومن براعة القاتل- واهللا- أن حيمل قتيله على االستسالم للقتل بطيب خاطره ورضاه)) (ص 

 وأما الرجال فما تزيدهم كل هذه املظاهر اخلالبة من اجلمال النسوى إال 00 ((هذه حالة املرأة عندهم000 
 ألن نار الشهوة والعاطفة البهيمية املتأججة ىف الصدور، ال ختمد بكل منظر جديد من اخلالعة 0شوقاً وطموحاً ومة

 ومثلهم ىف ذلك كمثل من تصيبه 0والسفور، بل تزداد هليباً، وتتطب منظراً آخر أكثر منه سفوراً وحسوراً وتكشفاً
 فهم دائم ىف إعداد أدوات، ويئة 0 كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً وظمأ0لفحة من  السموم، فيكاد ال يسكن ظمؤه

 وما هذه 0أسباب وظروف إلطفاء أوار شهوم املربح م، وال يهدأ هلم دون ذلك بال، وال هم يستقر هلم قرار
الصور العارية، وهذا األدب املكشوف وهذه القصص الغرامية وهذه املراقص واملباذل، واملسرحيات املشحونة 

 ما هذه كلها إال مناذج من جهودهم وحيلهم الىت يتعاطوا إلمخاد الشهوات 00باالنفعاالت والنزعات العارمة
اجلاحمة- ولكن ىف احلقيقة الستثارا والنفخ فيها- الىت أججها هذا اتمع املاجن، وتلك احلياة االجتماعية الضالة، ىف 

  0) إلخفاء هذا الضعف الكامن ىف نفوسهم وىف حيامArt ولكنهم مسوها بالفن(00صدر كل فرد من أفرادهم

                                      
 أقرأ هذا، وأقرأ صفحات((املرأة)) ىف صفحتنا كلها، فأجد كأمنا الرجل يصف ما عندنا، ال ما هو واقع ىف ذلك العامل الرأمساىل! وأعود إىل((بروتوكوالت صهيون)) فأجد فيها النص على 1

    0 وأعلم- إذن- من أين تستقى صحافتنا مناهجها، وما هى اخلطة الىت تنفذها ىف جمتمعنا! وحلساب من تنفذ هذه اخلطة!0اتباع هذه اللحظة
 تراجع اهلامشة السابقة!!!  2
 تراجع اهلامشة السابقة!!! 3



  
 

 ((وال يزال هذا الداء الوبيل- من غلبة الشهوات البهيمية- ينخر ىف كيان األمم الغربية، وينتقص من قوة 
 ذلك 0 والتاريخ يشهد أنه ما سرى هذا الداء ىف مفاصل أمة، إال أوردها موارد التلف والفناء0حيام بسرعة هائلة

 وأىن للناس- لعمر 0بأنه يقتل ىف اإلنسان كل ما آتاه اهللا من القوى العقلية واجلسدية لبقائه وتقدمه ىف هذه احلياة
اهللا- ذلك اهلدوء وتلك الدعة والسكينة، الىت البد هلم منها ملعاجلة أعمال اإلنشاء والتعمري، ما دامت حتيط م 

حمركات شهوانية من كل جانب، وتكون عواطفهم عرضة أبداً لكل فن جديد من األغراء والتهييج، وحييق م وسط 
شديد االستثارة، قوى التحريض، ويكون الدم ىف عروقهم ىف غليان مستمر بتأثري ما حوهلم من األدب اخلليع، 

والصور العارية، واألغاىن املاجنة، واألفالم الغرامية، والرقص املثري، واملناظر اجلذابة من اجلمال األنثوى العريان، 
 أن جيدوا ىف غمرة هذه املهيجات – بل أىن هلم وألجياهلم الناشئة –وفرص االختالط بالصنف املخالف. استغفر اهللا 

اجلو اهلادئ املعتدل الذى ال مندوحة عنه لتنشئة قواهم الفكرية والعقلية، وهم ال يكادون يبلغون احللم حىت يغتاهلم 
غول الشهوات البهيمية ويستحوذ عليهم. وإذا هم وقعوا بني ذراعى هذا الغول فأىن هلم النجاة منه ومن غوائله 

51Fوعواديه(

 0)39-37)؟ (ص1

 ((كان أكثر األمم تأثراً حبركة منع التناسل هى فرنسا. فكانت نسبة املواليد فيها إىل االخنفاض منذ  أربعني 
سنة على التواىل (عند نشوب احلرب العاملية األوىل) ومل تكن إال عشرون مقاطعة من مقاطعات فرنسا السبع 

والثمانني تربو فيها نسبة املواليد على نسبة الوفيات. وأما املقاطعات السبع والستون الباقية، فكانت نسبة الوفيات فيها 
 بإزاء كل مائة مولود. 170 ، 130أكثر من نسبة املواليد. وكان معدل الوفيات ىف بعض مقاطعاا يتراوح بني 

فلما نشبت احلرب العاملية األوىل، ودفعت األمة الفرنسية إىل موقف حرج بني املوت واحلياة، أدرك أرباب فكرها 
 بذلك العدد – على الفرض –بغتة أن هذه األمة البائسة تفتقر إىل شباب مقاتلني، ورجال حماربني، وأنه إن ضحى 

القليل من شباب األمة وفتياا ىف سبيل الدفاع عن الوطن ىف تلك اآلونة، فإنه لن متكن النجاة من كرة العدو الثانية. 
فكان من انبعاث هذا الشعور ىف نفوس الفرنسيني أن متلكت مشاعرهم فكرة االستزادة من النسل حىت خبلتهم، 

 كلهم يهيبون بالناس، من كل – وحىت أهل اجلد من رجال الدين والسياسة –وجعل الكتاب والصحفيون واخلطباء 
جانب، وبصوت واحد : أن يكثروا من التوليد والتناسل، وال يبالوا القيود التقليدية من النكاح والزواج. ونادوا أن 

العذراء الىت تتربع برمحها للتوليد خدمة للوطن، تستحق العز والكرامة ال العتب واملالمة! وكان هذا العصر املضطرب 
بطبيعة حاله حافزاً قوياً لدعاة احلرية واإلباحية، فانتهزوا الفرصة الساحنة، وبثوا مجيع ما كان قد بقى ىف جعبة فكرهم 

 0) 73 – 72 (…الشيطاىن من النظريات))

 ((إن أول ما قد جر على الفرنسيني متكن الشهوات منهم، اضمحالل قواهم اجلسدية، وتدرجها إىل الضعف 
يوماً فيوماً. فإن اهلياج الدائم قد أوهن أعصام، وتعبد الشهوات يكاد يأتى على قوة صربهم وجلدهم، وطغيان 
األمراض السرية قد أجحف بصحتهم،. فمن أوائل القرن العشرين ال يزال حكام اجليش الفرنسى خيفضون من 

                                      
 راجع شهادة الدكتور كاريل  السابقة ىف ضورةر الكبت فترة، ضماناً للنمو العقلى. على عكس ما يهتف به دعاة اإلباحية والتحلل للشباب املسكني، تنفيذاً لربوتوكوالت صهيون! 1



  
 

مستوى القوة والصحة البدنية املطلوب ىف املتطوعة للجند الفرنسى، على فترة كل بضع سنني، ألن عدد الشبان 
 –الوافني باملستوى السابق من القوة والصحة ال يزال يقل ويندر ىف األمة على مسري األيام. وهذا مقياس أمني يدلنا 

(كداللة مقياس احلرارة ىف الصحة والتدقيق -  على كيفية اضمحالل القوى اجلسدية ىف األمة الفرنسية
52F

1(((0000 
 0)113(ص

 ((والنكبة الثانية العظيمة الىت قد جرها على التمدن الفرنسى طغيان الشهوة املطلقة، ورواج اإلباحية وقبوهلا : 
 0)114.. )) (ص……هى خراب النظام العائلى وتقوض بنيانه 

 ال تزال بط فيها نسبة املواليد منذ ستني عاماً متوايل. ففى بعض – كما أسلفت – ((واألمة الفرنسية 
السنني تزيد نسبة الوفيات على نسبة املواليد وىف األخرى تتساويان، وىف الثالثة ال تزيد على نسبة الوفيات إال بقليل 

 0جداً 

 وجبانب آخر ال يزال عدد اجلالية املهاجرين ىف فرنسا ينمو ويكثر، فكانوا قرابة ثالثة ماليني من بني اثنني 
 . وإن استمرت احلال على ما هى عليه اآلن، فال يستبعد أن 1931وأربعني مليوناً من سكان فرنسا األصليني سنة 

 0) 132 (ص…تعود األمة الفرنسية عند ختام القرن العشرين أقلية ىف وطنها هى))

) األمريكية مقال جاء فيه :  detroit) بدوتريت (free press ((نشر ىف جريدة (

 الدائمة – ((إن ما قد نشأ بيننا اآلن من قلة الزواج وكثرة الطالق وتفاحش العالقات غري املشروعة 
 بني الرجال والنساء ، يدل كله على أننا راجعون القهقرى إىل البهيمية. فالرغبة الطبيعية ىف النسل إىل –والعارضة 

التالشى، واجليل املولود حبله على غاربه، والشعور بكون تعمري األسرة والبيت الزماً لبقاء املدنية واحلكم املستقل، 
يكاد ينتفى من النفوس. وخبالف ذلك أصبح الناس ينشأ فيهم اإلغفال ملال املدنية واحلكومة وعدم النصح هلما )) 

 0) 137(ص000000000

 ((كل هذا االتباع ألهواء النفس، والنفور من تبعات الزوجية، والتربم باحلياة العائلية، واالرختاء ىف الروابط 
الزوجية، يكاد يذهب ىف املرأة عاطفة األمومة الفطرية، الىت هى أشرف العواطف الروحية وأمساها ىف النساء، والىت ال 
يقف عليها بقاء احلضارة والتمدن فحسب، بل بقاء اإلنسانية مجعاء . وما جنمت سيئات منع احلمل وإسقاط اجلنني، 

وقتل األوالد، إال ينضوب هذه العاطفة ىف نفسن املرأة. فاملعلومات عن تدابري منع احلمل موفورة لكل فىت وفتاة ىف 
الواليات املتحدة األمريكية على الرغم من قيود القانون. واآلالت والعقاقري املانعة للحمل معروضة للبيع ىف احلوانيت 

 لكىت ال تفوت إحداهن لذات عشية – بله عامة النساء –كالسلعة املباحة، تستصبحها دائماً بنات املدارس والكليات 
من عشيات الشباب، إن نسى خدينها أن يأخذ أدواته معه . فيكتب القاضى ((لندسى)) (ىف حمكمة دفنفر)) :  

                                      
 ومثل هذه الظاهرة أخذت تتجلى ىف الشباب األمريكى. فقد أعلن رئيس الواليات املتحدة أن أكثر من مليون شاب أمريكى مل يصلحوا للخدمة العسكرية من بني ستة ماليني تقدموا 1

 000للتجنيد. وعزا ذلك إىل ضعف بنية الشعب األمريكى بصفة عامة، نتيجة حلياة الترف الىت انغمس فيها 



  
 

 بنتاً ىف السن الباكرة من بنات املعاهد الثانوية اعترفن ىل بأن كن قد جربن العالقة اجلنسية مع 495 (( 
الصبيان، إال أنه مل حتمل منهن إال مخس وعشرون. وأما الباقيات فسلم بعضهن من احلمل مبحض االتفاق. ولكن 

كانت ألكثرهن خربة كافية بتدابري منع احلمل. وهذه اخلربة قد عمت فيهن إىل حد ال يكاد الناس يصيبون ىف تقديره 
)((53F

) 139 (ص………) 1

 ((وقد ذكرت ىف جملة أمريكية هذه األسباب الىت ال تزال تؤدى إىل رواح الفحشاء وقبوهلا هناك ، بالكلمات 
اآلتية :  

 ((عوامل شيطانية ثالثة حييط ثالوثها بدنيانا اليوم. وهى مجيعها ىف تسعري سعري ألهل األرض: أوهلا األدب 
الفاحش اخلليع الذى ال يفتأ يزداد ىف وقاحته وراجه بعد احلرب العاملية (األوىل) بسرعة عجيبة.. والثاىن األفالم 

السينمائية الىت ال تذكى ىف الناس عواطف احلب الشهواىن فحسب، بل تلقنهم دروساً عملية ىف بابه . . والثالث 
احنطاط املستوى  اخللقى ىف عامة النساء الذى يظهر ىف مالبسهن بل ىف عريهن، وىف إكثارهن من التدخني، 

واختالطهن بالرجال بال قيد وال التزام.. هذه املفاسد الثالثة فينا إىل الزيادة واالنتشار بتواىل األيام. والبد أن يكون 
مآهلا زوال احلضارة واالجتماع النصرانيني وفناءمها آخر األمر. فإن حنن مل حند من طغياا، فال جرم أن يأتى تارخينا 

مشااً لتاريخ الرومان ومن تبعهم من سائر األمم الذين قد أوردهم هذا االتباع للشهوات واألهواء موارد التهلكة 
 0)129والفناء مع ما كانوا فيه من مخور ونساء ومشاغل ورقص وغناء ))(ص

 * * *

 واآلن نستمع إىل شهادة الطبيبة الىت حتدثت عنها الدكتورة عائشة عبد الرمحن ((بنت الشاطئ)) بعنوان 
((جنس ثالث ىف طريقه إىل الظهور)) من مشاهداا ىف ((فينا)):           

 شاءت الظروف أن أذهب ىف عطلة األحد، لزيارة صديقة ىل طبيبة بإحدى ضواحى ((فينا)) ……… (( 
 وكنت أحسب أن يوم األحد هو أنسب – بعد أسبوع مرهق قضيناه بني أوراق الربدى العربية ىف دار الكتب –

وقت ملثل تلك الزيارة. فما كان أشد عجىب، حني فتحت ىل صديقىت باب بيتها معجلة، وىف يدها ((بطاطس)) 
 0تقشره. مث قادتىن ىف لطف إىل مطبخها لنأخذ جملسنا هناك 

 ((ومل يغب عنها ما شعرت به من دهشة. فابتدرتىن قائلة :  

 (( ما كنت تتوقعني هذا املنظر : طبيبة ىف املطبخ ، يوم األحد !  

                                      
ت .. وهذه احلالة تعترب رجعية ! فالتقدم ال يتوقف ! ولعل هذا ما تريده بعض صحافتنا، وتعتربه رسالة هلا ولكنها ليست رسالة حلساب هذا 1922 كتب القاضى  هذا الكالم ىف سنة 1

البلد. وإمنا حلساب صهيون، وبروتوكوالت صهيون! .. إن واحدة من هذه الصحف حتدثت عن عدم كفاية اجليش التركى ألن طائفة ((الدومنا)) الصهيونية قد أشاع فيه االحنالل. فأصبح 
الضابط التركى يصلح لكل شىء إال للقتال بعد ما ضيعته الصهيونية وعلمته التسكع ىف شارع أتاتورك ملغازلة الفتيات! فما الذى تصنعه هذه الصحف ىف شعوبنا؟ وهل تصنع إال ما صنعته 

الدومنا ىف تركيا؟ لذلك حيق لنا أن نسأل حلساب من تعمل وتنشر ىف شبابنا التميع والفساد؟ 



  
 

 ((قلت ضاحكة )) :  

 ((أما العمل يوم األحد فرمبا فهمته. وأما اشتغالك بالطبخ مع ما أعرفه من إرهاق مهنتك، فهذا ما مل 
 0أنتظره

 ((فردت)) :  

 ((لو عكست لكنت أقرب إىل الصواب: فالعمل ىف عطلة األحد هو املستغرب عندنا. لوال أنه فرصىت 
الوحيدة لكى أقف هنا حيث ترين. وأما اشتغاىل باملطبخ، فلعلى مل أجتاوز به نطاق مهنىت. إذ هو من نوع العالج 

حلالة قلق أعانيها وتعانيها معى سيدات أخريات من املشتغالت باألعمال العامة. 

 أجابت بأن ذلك القلق – مع استقرار  الوضع االجتماعى للمرأة الغربية – (( وملا سألتها عن سر هذا القلق 
، ال صلة له مبتاعب االنتقال املفروضة على جيل الطليعة من نساء الشرق! وإمنا هو صدى شعرو ببدء تطور جديد 

يتوقع حدوثه علماء االجتماع والفسيولوجيا والبيولوجيا ىف املرأة العاملة، وذلك ملا حلظوا من تغري بطئ ىف كياا، مل 
يثر االنتباه أول األمر، لوال ما سجلته اإلحصاءات من اطراد النقص ىف املواليد بني العامالت. وكان املظنون أن هذا 

النقص اختيارى حمض وذلك حلرص املرأة العاملة على التخفف من أعباء احلمل والوضع واإلرضاع، حتت ضغط 
احلاجة االستقرار ىف العمل. ولكن ظهر من استقراء اإلحصاءات أن نقص املواليد للزوجات العامالت، مل يكن أكثره 
عن اختيار، بل عن عقم استعصى عالجه. وبفحص مناذج شىت منوعة من حاالت العقم اتضح أنه ىف الغالب ال يرجع 

إىل عيب عضوى ظاهر. مما دعا العلماء إىل افتراض تغري طارئ على كيان األنثى العاملة نتيجة النصرافها املادى 
 عن مشاغل األمومة، ودنيا حواء، وتشبثها مبساواة الرجل، ومشاركته – عن قصد أو غري قصد –والذهىن والعصىب 
ىف ميدان عمله.  

 إىل قانون طبيعى معروف، وهو أن ((الوظيفة ختلق – نظرياً – ((واستند علماء األحياء ىف هذا الفرض 
العضو) ومعناها فيما حنن فيه أن وظيفة األمومة هى الىت خلقت ىف حواء خصائص مميزة لألنوثة، البد أن تضمر 

 0تدرجيياً بانصراف املرأة عن وظيفة األمومة واندماجها فيما نسميه ((عامل الرجل)) 

 ((مث تابع العلماء هذا الفرض، فإذا التجارب تؤيده إىل أبعد مما كان منتظراً، وإذا م يعلنون- ىف اطمئنان 
 عن قرب ظهور ((جنس ثالث)) تضمر فيه خصائص األنوثة الىت رسختها املمارسة –مقرون بشىء من التحفظ 

 0الطويلة لوظيفة حواء 

 ((وثارت اعتراضات .. منها : أن كثرة العامالت ينفرن من العقم ويشتهني الولد. ومنها : أن اتمع 
احلديث يعترف بالعاملة األم وحيمى حقها ىف العمل، ويتيح هلا حبكم القانون، فرصة اجلمع بني شواغل األمومة 



  
 

وواجبات العمل. ومنها : أن عهد املرأة باخلروج من دنياها اخلاصة ال يتعدى بضعة أجيال، على حني يبلغ عمر 
 0خصائص األنوثة فيها ما ال حيصى من دهور وأحقاب 

 ((وكان الرد على هذه االعتراضات: أن اشتهاء الزوجة العاملة للولد خيالطه دائماً اخلوف من أعبائه، 
واالشفاق من أثر هذه األعباء على طمأنينة مكاا ىف حمل العمل. مث إن االعتراف بالعاملة امل قلما يتم إال ىف حدود 
ضيقة، وحتت ضغط القانون. وما أكثر ما جيد أصحاب العمل فرصتهم لتفضيل غري األمهات. وأما قصر  عهد املرأة 

 قد صحبه تنبه حاد إىل املساواة بالرجل ، وإصرار عنيد – على قرب العهد به –باخلروج، فريد عليه بأن هذا اخلروج 
 0على التشبه به، مما عجل ببوادر التغيري، لعمق تأثري فكرة املساواة على أعصاب املرأة وقوة رسوخها ىف ضمريها

 ((وما يزال املهتمون ذا املوضوع، يرصدون التغريات الطارئة على كيان األنثى، ويستقرئون ىف اهتمام بالغ 
دالالت األرقام اإلحصائية حلاالت العقم بني العامالت، والعجز عن اإلرضاع لنضوب اللنب، وضمور األعضاء 

 0 (جريدة األهرام) 000املخصصة لوظيفة األمومة)) 

 * * *

 من مقال إخبارى ىف أخبار اليوم ( من استوكلهم) ملوسى صربى:  

 ((قال ىل أستاذ جامعى سويدى :  

 ((إننا نعلم أبناءنا وبناتنا ىف املدارس الثانوية، وىف سن مبكرة، كل شىء عن اجلنس، واضحاً صرحياً، ليست 
54Fلدينا مشكلة جنس(

). إن املتعة اجلنسية كمتعة الطعام اللذيذ، ومتعة املالبس األنيقة، والعالقات اجلنسية بني الرجال 1
والنساء قبل الزواج هى شىء طبيعى عادى. وما يباح للشاب جيب أن يباح للفتاة ! 

. ( وخالصة القول إن ((حرية احلب)) ىف السويد تعىن أن نداء اجلنس هو نداء طبيعى، كنداء البطن، … 
ونداء العقل.. ليس فيه ما يدعو إىل كبته، أو شدة كتمانه.. ولقد تطور م جمتمعهم إىل هذه النظرة اردة إىل اجلنس 

 وقد فوجئت وأنا أتروض ىف حدائق ((سكانسن))ذات صباح مشمس، بوجود بركة مياه –بني الرجل واملرأة 
الستحمام الصبية والبنات. ورأيت األوالد والبنات يستحمون ىف املاء عراياً، كما ولدم أمهام، وهم ما بني سن 
الثامنة واحلادية عشرة.. وتبددت املفاجأة متاماً، عندما عرفت أن الكبار أيضاً من النساء والرجال، ينزلون إىل البحر 

وميرحون على الشاطىء، وهم عرايا متاماً.. ليس هذا هو أسلوم ىف التصييف، فهناك من يرتدى املايوه. 

 وهم عرايا -  أمر ال يلفت النظر، وال يدير أى رأس ! – ولكن نزول ((شلة )) من اجلنسني إىل البحر 

 والسؤال : وماذا تفعل الفتاة إذا أصبحت أماً غري زواج ؟ 

                                      
 سنرى بعد قليل ىف املقال نفسه مدى صحة هذه الدعوى ! 1



  
 

 ((واجلواب : إذا ختلصت من من جنينها كان ا. وإذا مل تتخلص فإن الدولة كفيلة برعاية الطفل وحضانته 
 – إذا اعترف به –وتعليمه باان، حىت سن السادسة عشرة .. وهو يقيد ىف سجل املواليد باسم أمه. أو باسم األب 

واتمع ال يعطى االبن غري الشرعى أو األمهات غري املتزوجات إال كل تقدير واحترام ! 

 ىف جد وخطورة :  – ((وهنا نتساءل 

 – وباقى  الدول – (( إذا كانت السويد تعترب كدولة من أرقى دول العامل، فهل نستطيع أن نتصور، أننا 
55Fسننجرف إىل هذا املصري، إن عاجالً أو آجالً (

)؟ 1

 أمر تؤيده اإلحصاءات، وتعترف به كل األحباث العلمية . – كأرقى دول العامل – وتأكيد تقدم السويد 

 جنيهاً مصرياً ىف العام. أى حواىل 521 ((إن ما خيص الفرد الواحد ىف السويد من الدخل القومى يساوى 
 0 جنيهاً ىف الشهر الواحد 43

 (( ووصل نظام احلكم االشتراكى ىف السويد إىل ما يقارب حمو الفروق متاماً بني الطبقات، بفرص الضرائب 
 0التصاعدية، وإجياد خمتلف أنواع التأمينات الصحية واالجتماعية، الىت ال جتدها ىف دول أخرى 

 ((كل مواطن سويدى يستحق معاشاً، وإعانة مرض، ومعاش عدم صالحية، وإعانة غالء معيشة وإعانة 
للسكن ، وإعانة للعمى.  

 (( كل مواطن يستحق نصيبه من التأمني الصحى، وإعانات املرض الىت تصرف نقداً، والعالج احملاىن ىف 
 0املستشفيات

 ((تدفع إعانة أمومة لكل النساء. تشمل هذه اإلعانة مصاريف الوالدة والرعاية الطبية ىف املستشفى، وإعانة 
إضافية لكل مولود . 

 0 ((التأمني ضد إصابات العمل إجبارى 

 ((شروط اإلعانات ىف حالة البطالة هى أسخى شروط معروفة دولياً . 

جنيهاً ىف العام 40 (( تقدم الدولة مساعدات اجتماعية للطفولة أقرب إىل اخليال . منها إعانة مالية قدرها 
 سنة 14 سنة. رعاية صحية جمانية. مصاريف انتقال جمانية لإلجازات يتمتع ا الطفل حىت سن 16للطفل حىت يبلغ 

. مدارس برسوم تافهة لرعاية األطفال دون سن املدرسة طول اليوم. 

                                      
 حنن ننجرف فعالً، وبسرعة خميفة ، إىل هذا املصري بفضل أجهزة التدمري املسلطة على أخالق شعوبنا ومقوماا! 1



  
 

 ((التعليم ىف مجيع مراحله باان، مع تقدمي إعانات مالبس، وإعانات معيشية لغري القادرين، وتقدم للطلبة 
 0 جنيهاً للطلبة اتهدين250قروض دراسية تصل إىل 

 0جنيه بفائدة بسيطة تسدد على مخس سنوات 300 ((تقدم الدولة قروضاً لتأثيث منازل العرسان تصل إىل 

% 80 ((إن ثلث الضرائب الىت يدفعها الشعب السويدى تنفقها الدولة ىف التأمينات االجتماعية وتدفع الدولة 
 مليون جنيه . 334منها ىف مساعدات نقدية. إن أضخم ميزانية وزارة الشئون االجتماعية الىت وصلت هذا العام إىل 

 ألف جنيه 400 مليون جنيه بينما تنزل ميزانية القصر امللكى إىل حواىل 133مث تليها ميزانية وزارة التربية وقد بلغت 
 0فقط 

 ((مع وجود كل هذه املشجعات على االستقرار ىف احلياة وتكوين أسرة، فإن اخلط البياىن لعدد سكان 
السويد مييل إىل االنقراض.. مع وجود الدولة الىت تكفل للفتاة إعانة زواج، مث تكفل لطفلها احلياة حىت اجلامعة.. فإن 

األسرة السويدية ىف الطريق إىل عدم اجناب األطفال على اإلطالق.. 

 ((يقابل هذا )) :  

 00 ((اخنفاض مستمر ىف نسبة املتزوجني إىل غري املتزوجني 

 00 (( وارتفاع مستمر ىف نسبة عدد املواليد غري الشرعيني 

 0% من البالغني األوالد والبنات ال يتزوجون أبداً 20 ((مع مالحظة أن 

. كانت نسبة األمهات غري 1870 ((لقد بدأ عهد التصنيع، وبدأ معه اتمع االشتراكى ىف السويد عام 
% واإلحصاءات بعد ذلك مل أعثر عليها 16 إىل 1920% وارتفعت هذه النسبة ىف عام 7املتزوجات ىف ذلك العام 

ولكنها وال شك مستمرة ىف الزيادة ! 

 ((إن نسبة الطالق ىف السويد هى أكرب نسبة ىف العامل كله. إن طالقاً واحداً حيدث بني كل ست أو سبع 
 والنسبة بدأت صغرية، وهى مستمرة ىف – طبقاً لإلحصاءات الىت أعدا وزارة الشئون االجتماعية بالسويد –زجيات 

 ىف عام 104 ألف من السكان. ارتفع هذا الرقم إىل 100 طالقاً بني كل 26 كان حيدث 1925الزيادة .. ىف عام 
 0م 1954 ىف عام 114 . مث ارتفع إىل 1952

% من الزجيات تتم اضطراراً حتت ضغط الظروف، بعد أن حتمل الفتاة، والزواج حبكم 30 ((سبب ذلك أن 
((الضرورة)) ال يدوم بطبيعة احلال. ويشجع على الطالق أن القانون ىف السويد ال يضع أية عقبة أمام الطالق، إذا 

قرر الزوجان أما يريدان الطالق فاألمر سهل جداً . وإذا طلب أحدمها الطالق فإن أى سبب بسيط يقدمه ، ميكن 
 0أن يتم به الطالق



  
 

 ((وإذا كانت ((حرية احلب )) مكفولة ىف السويد .. فهناك حرية أخرى يتمتع ا غالبية أهل السويد .. إا 
(( حرية عدم اإلميان باهللا )) ! لقد انتشرت ىف السويد احلركات التحريرية من سلطان الكنيسة على اإلطالق . وهذه 

الظاهرة تسود النرويج والدمنرك أيضاً. فاملدرسون ىف املدارس واملعاهد يدافعون عن هذه احلرية، ويبثوا ىف عقول 
النشء والشباب.. إن الكنائس موجودة ىف كل مكان، ولكنها أقرب إىل التحف األثرية. والدولة تصرف على 

الكنائس، وتدفع مرتبات القسس. ولكن الكنائس ال تفتح أبواا إال صباح األحد لبضع ساعات، وال يؤمها إال عدد 
 والنكتة الىت تسمعها منهم: أا من حقها بعد ذلك أن تأخذ – أمثال جدتى وجدتك –حمدود جداً من العجائز 

إجازة.. مل يعودوا يؤمنون بأن الدين هو وسيلة إىل اشباع حاجات النوع اإلنساىن! 

 ((وهذه ظاهرة جديدة دد اجليل اجلديد ىف السويد وباقى دول اسكندنافيا. إن افتقادهم لإلميان جيرفهم إىل 
 0االحنراف، وإىل اإلدمان على املخدرات واخلمور

% من جمموع 10 ألفاً. أى ما يوازى 175 (( وقد قدر عدد أطفال العائالت الىت هلا أب مدمن حبواىل … 
أطفال العائالت كلها.. وإقبال املراهقني على إدمان اخلمر يتضاعف.. إن من قبض عليهم البوليس السويدى ىف حالة 

 عاماً. 15 ، يوازى ثالثة أمثال املقبوض عليهم بنفس السبب منذ 17 ، 15سكر شديد من املراهقني، بني سن 
وعادة الشراب بني املراهقني واملراهقات تسري من سيئ إىل أسوأ .. ويتبع ذلك حقيقة رهيبة. 

 ((إن عشر الذين يصلون إىل سن البلوغ ىف السويد يتعرضون الضطرابات عقلية، تالزم أمراضهم اجلسدية. 
وال شك أن التمادى ىف التمتع حبرية عدم اإلميان سيضاعف هذه االحنرافات النفسية، وزيد من دواعى تفكك األسرة 

 00، ويقر م إىل هوة انقراض النسل 

 ((قال ىل صحفى نروجيى :  

 00 ((إن مستقبل شباب ساكندنافيا يتجه إىل اهلاوية بال إميان 

 (( قلت له :  

 ((وماذا تفعل حكومتهم لدرء هذا اخلطر ؟ 

 ((أجاب متأملاً :  

 (أخبار اليوم )  …… ((إن حكومتنا أيضاً ليست مؤمنة )) 

 وبدون أى تعليق أو تعقيب، نغلق هذا الفصل، على هذه النذر الرهيبة. فهى ناطقة بذاا. إن الذين خيالفون 
قانون الفطرة، ال ميكن أن ميضوا بال عقاب .. وهو عقاب رهيب ولو تفتحت عليهم أبوبا كل شىء من خريات 



  
 

األرض، ورخاء العيش، ومضاعفة الدخل، والضمانات املادية اخليالية. فللحياة اإلنسانية قوانينها الفطرية الصارمة الىت 
 000ال جتامل وال تتخلف، وال تلني 

 هذه القوانني هى الىت يقول عنها الدكتور ألكسيس كاريل :  

 وإن كانت – ((إم مل يدركوا أن أجسامهم وشعورهم تتعرض للقوانني الطبيعية، وهى قوانني أكثر غموضاً 
 مع القوانني الدنيوية. كذلك مل يدركوا أم ال يستطيعون أن يعتدوا على هذه القوانني دون أن –تتساوى ىف الصالبة 
 0يالقوا جزاءهم )) 

 عباده عواقب التعرض للخالف عن هذه القوانني. وذلك حني يعرضون عن – سبحانه – ولقد حذر اهللا 
منهج اهللا وهداه ، املتمشى مع سنته ىف الكون، فال تكون هلم من عواقبها جناة :  

 (( فلما نسوا ما ذكروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شىء، حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة، فإذا هم 
) 45-44 (األنعام 00مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، واحلمد هللا رب العاملني )) 

 ((حىت إذا أخذت األرض زخرفها وازينت ، وظن أهلها أم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليالً أو اراً، 
 (يونس 0) 24 (يونس 00فجعلناها حصيداً، كأن مل تغن باألمس . كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرون)) 

24  (

 00 وصدق اهللا العظيم 

كيف اخلالص 

 واآلن ماذا يا ترى يكون حكمنا على هذه احلضارة الصناعية؟ 

 ماذا بعد هذه الشهادات الدالة على بشاعة اجلرمية، وعلى اخلطر الداهم على اإلنسانية))؟ على وجودها ذاته 
بامليل إىل االنقراض ىف الدول الىت بلغت قمة احلضارة؟ وعلى خصائصها الثمينة بامليل إىل اجلنون واألمراض العصبية 

والنفسية والشذوذ واإلجرام، وهبوط مستوى الذكاء، وضعف العقل واالحتمال اجلسدى والعصىب والنفسى ىف هذه 
الدول.. إىل آخر قائمة االام الرهيبة؟! 

 ترى نصدر حكمنا باإلعدام؟ وهو احلكم الذى يبدو متكافئاً مع ظروف اجلرمية ؟! 

 إن الدكتور ((كاريل)) يقول : إنه كتب هذا : ((اإلنسان ذلك اهول)).. ((ألولئك الذين جيدون ىف 
أنفسهم شجاعة كافية ليدركوا ليس فقط ضرورة إحداث تغيريات عقلية وسياسية واجتماعية بل أيضاً ضرورة قلب 

احلضارة الصناعية وظهور فكرة أخرى للتقدم البشرى)).. 



  
 

 وسنعرف فيما بعد ما هى الفكرة األخرى الىت يقترحها .. 

 00 أما حنن فسنبادر بالقول بأن حكم ((اإلعدام)) هلذه احلضارة، ليس هو أنسب احللول الىت متلها البشرية 

 إننا أوالً ال منلك إصدار حكم باإلعدام على احلضارة الصناعية. فهى نتاج طبيعى، له مكانة ىف تاريخ احلياة 
البشرية، ومل يهبط عليها من عامل آخر، وال جاء مصادفة، وال نبت سدى .. ومن مث فهذه احلضارة عميقة اجلذور، 

أصيلة الوجود، وجدت لتلبية حاجة طبيعية للبشرية ىف موعدها التارخيى املناسب كذلك.. ومن مث ال تكون قابلة 
لإلعدام، لو اخترنا أن نصدر عليها هذا احلكم، فظاعة اجلرائم الىت ارتكبتها ىف حق اإلنسان!!! 

 وعلى فرض أننا منلك تنفيذ حكم كهذا.. أو على فرض أن ((تتاراً )) جدداً قد انبعثوا ىف هذه األرض 
 ويلقون بكتب هذه احلضارة ىف أار الرين والراين والسني – كما حطموا حضارة بغداد –حيطمون حضارا 

والتيمس والبوتوموك.. أو أن حفنة من جمانني البشر الذين ميلكون القنبلة الذرية والقنبلة االيدروجينية والصواريخ وما 
 0إليها، قد أصابتهم (النوبة)! ىف حلظة فأطلقوا الدمار على مراكز هذه احلضارة 

 من خالل نظرتنا – يبدو لنا – على هذا النحو – على أى فرض من هذه الفروض، فإن حتطيم هذه احلضارة 
 أنه ليس ىف صاحل البشرية .. وىف –البشرية احملدودة ، الىت ال تعلم حقيقة اخلري والشر، وال تعرف عن مآالت األفعال 

حدود هذه النظرة ال منلك أن نصدر حكم اإلعدام على هذه احلضارة على الرغم من جرائمها البشعة ضد العنصر 
اإلنساىن ! 

.. كيف اخلالص ؟ …… إذن 

 * * *

 الدكتور ألكسيس كاريل يرى أن طريق اخلالص هو :  

 ((مزيد من علوم اإلنسان. ميكننا من إعادة إنشاء اإلنسان )) . 

 ((جيب أن يكون ((اإلنسان)) مقياساً لكل شىء .. ولكن الواقع هو عكس ذلك. فهو غريب ىف العامل الذى 
ابتدعه.. إنه مل يستطع أن ينظم دجنياه بنفسه، ألنه ال ميكل معرفة عملية بطبيعته. ومن مث فإن التقدم الذى أحرزته 

علوم اجلماد على علوم احلياة، هو إحدى الكوارث الىت عانت منها اإلنسانية.. فالبيئة الىت ولدا عقولنا واختراعاتنا 
غري صاحلة ال بالنسبة لقوامنا وال بالنسبة هليئتنا.. إنا قوم تعساء ، ألننا ننحط أخالقياً وعقلياً .. إن اجلماعات واألمم 
الىت بلغت فيها احلضارة الصناعية أعظم منو وتقدم هى على وجه الدقة، اجلماعات واألمم اآلخذة ىف الضعف، والىت 

ستكون عودا إىل الرببرية واهلمجية أسرع من عودة غريها إليها.. ولكنها ال تدرك ذملك. إذ ليس ما حيميها من 
الظروف الىت شيدها العلم حوهلا .. وحقيقة األمر أن مدنيتنا، مثل املدنيات الىت سبقتها، أوجدت أحواالً معينة 



  
 

للحياة، من شأا أن جتعل احلياة نفسها مستحيلة، وذلك ألسباب ال تزال غامضة..إن القلق واهلموم الىت يعاىن منها 
سكان املدن العصرية تتولد عن نظمهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية.. إننا ضحايا تأخر علوم احلياة عن علوم 

 0اجلماد 

 ((إن العالج الوحيد املمكن هلذا الشر املستطري  هو : معرفة أكثر عمقاً بأنفسنا .. فمثل هذه املعرفة ستمكننا 
من أن نفهم ما هى العمليات امليكانيكية الىت تؤثر باحلياة العصرية على وجداننا وجسمنا .. وهكذا سوف نتعلم 

كيف نكيف أنفسنا بالنسبة للظروف احمليطة بنا، وكيف نغريها، إذ مل يعد هناك مفر من إحداث ثورة فيها.. ولئن 
استطاع هذا العلم أن يلقى ضوءاً على طبيعتنا احلقه، وإمكانياتنا، والطريقة الىت متكننا من حتقيق هذه اإلمكانيات، فإنه 

سيمدنا باإليضاح الصحيح ملا يطرأ علينا من ضعف فسيولوجى، كذا ألمراضنا األدبية والعقلية.. إننا ال منلك وسيلة 
 لوجوه نشاطنا العضوى والروحى، ومتييز ما هو حمرم مما هو شرعى، وإدراك – الىت ال تلني –أخرى ملعرفة القواعد 

أننا لسنا أحراراً لنعدل ىف بيئتنا وىف أنفسنا تبعاً ألهوائنا.. وما دامت األحوال الطبيعية للحياة قد حطمتها املدنية 
 )  45 – 43 (ص00العصرية، فقد أصبح علم اإلنسان أكثر العلوم ضرورة ))

 * * *

 وحده – أن هذا – معه – وحنن تف مع الدكتور كاريل: ((مزيداً من علوم اإلنسان)) .. ولكننا ال نرى 
 يائسني – مثله – يكفى. وال نثق مثله هذه الثقة املطلقة ىف ما قد نصل إليه من املزيد ىف علوم اإلنسان. وال تقف –

من ((وسيلة أخرى ملعرفة القواعد الىت ال تلني لوجوه نشاطنا العضوى والروحى، ومتييز ما هو حمرم، مما هو شرعى، 
 0وإدراك أننا لسنا أحراراً لنعدل ىف بيئتنا وىف أنفسنا تبعاً ألهوائننا )) 

 أقصى اإلمكانيات الىت ىف طوقنا ، – على األقل – إن املزيد من علوم اإلنسان ضرورى لنا.. لنعرف منه 
طوق العلم، أن نبلغها من املعرفة ((باإلنسان)),. ونقف على حدود اهول الذى ال حيلة لنا وراءه. فهذه املعرفة 

 ما الذى منلك وما الذى ال منلك من التصرف ىف شأن ((اإلنسان)) لعلنا نلتزم – على ضوئها –ضرورية لنحدد 
 0حدودنا وال نتعداها، وال خنبط وراءها ىف التيه بال دليل، كما فعلنا حىت اليوم، بال مباالة 

 ليست طارئة – والدكتور كاريل كان قد سبق فقرر لنا أن هناك أسباباً لتخلف علوم احلياة عن علوم اجلماد 
 إمنا هى ثابتة وطبيعية .. أسباباً ترجع إىل تعقد احلياة من جهة، وإىل طبيعة عقلنا من جهة أخرى. ومن مث –وال وقتية 

 ما بلغته علوم اجلماد من الدقة واجلمال .. وبالضبط قال لنا – ىف يوم من األيام –قررن لنا أن علوم احلياة لن تبلغ 
بألفاظه : 

 ((إن معرفة أنفسنا لن تصل أبداً إىل تلك املرتبة من البساطة املعربة، والتجرد، واجلمال الىت بلغها علم املادة. 
) 23 (ص000إذ ليس من احملتمل أن ختتلفى العناصر الىت أخرت تقدم علم اإلنسان)) 



  
 

 أن جيعل اعتماده كله، ىف حل مشكلة احلضارة، وإعاد إنشاء اإلنسان، على – بعد ذلك – فمن العجيب 
 0((مزيد من علوم اإلنسان)) 

 ولكنا لكى نزيل هذا العجب، جيب أن نواجه مشكلة دكتور كاريل نفسه. فإن مواجهتها تفيدنا ىف تعيني 
 00اجلهة الىت ميكن أن يأتى منها اخلالص احلقيقى، واالجتاه الواحد امليسور للخالص

 إن هذا الرجل الواسع املعرفة، العميق احلساسية، الشديد اإلخالص، املتحرر املفكر، الثائر على احلضارة 
الصناعية، حىت لريى أن ليس هناك ما هو أقل من ((قلب احلضارة الصناعية وظهور فكرة أخرى للتقدم البشرى)). 

 رجل ((غرىب)) نشأ ىف البيئة الغربية، بكل – على كل هذه الفضائل واخلصائص فيه – إن هذا الرجل 
مالبسات تارخيها القدمي وحاضرها الراهن. كما أنه نشأ ىف ظل هذه احلضارة، وىف بيئة ((العلم)) الذى هو طابعها 

الظاهر .. 

. سجني هذه احلضارة .. سجني بيئتها وتارخيها ومالبسات حياا.. … وبسبب كل هذه املالبسات فهو 
 0سجني االنطباعات والرواسب العميقة العنيفة ىف هذه البيئة 

 أن خيرج من إطارها ..  – حني يثب الوثبة الكربى – ومن مث ال ميلك 

 ونزيد هذه احلقيقة العجيبة إيضاحاً :  

 إن الدكتور كاريل يتنفس ىف بيئة آمنت بالعلم التجريىب إمياناً مطلقاً فترة قرنني من الزمان.. وعلى الرغم من 
أا بدأت ىف هذا القرن األخري تفيق من نشوة انتصار العلم، وهى تراه يقف على عتبات اهول عند آفاق كثرية. فإن 

 00رواسب القرنني املاضيني ال تزال عميقة وعنيفة.. حىت عند الذين عرفوا ((حدود العلم)) 

 تصوفاً روحياً مرفرفاً شفيفاً، واتصاالً – ىف أحسن صورة – وهو ىف الوقت ذاته يتنفس ىف بيئة عرفت الدين 
 0بالغيب من غري وساطة مادية ظاهرة، وصالة ودعاء يغب فيها الفرد عن ذاته، ويندمج ىف املأل األعلى

 وهذه هى الصورة الوضيئة املشرقة احلبيبة إىل نفس الدكتور العامل الشاعر املتصوف املرفرف، كما يصفها  ىف 
كتابه هذا، وكتابه اآلخر الذى عنوانه ((الصالة)) .. وكما يكرر ضرورة توفري اجلو املناسب النطالقها ىف حياة البشر 
.. وكما يثور على احلضارة املادية الصناعية، ألا ختنقها، وختنق معها كل شعور باجلمال، وكل نشاط فىن أو روحى 

أو ديىن.. 

 ومن هاتني النقطتني: نقطة اإلميان بالعلم، ونقطة تصور الدين على هذا النحو وىف هذه احلدود.. تنشأ 
مشكلة الدكتور كاريل، وأمثاهلب ممن وهلم فظاعة التدمري الذى تنشئه هذه احلضارة ىف حياة اإلنسان ((وروحه))، 

وتف م أشواقهم الروحية إىل استشراف حياة فيها للعقيدة الروحية مكان..  



  
 

 تنشأ املشكلة من ثورته على هذه احلضارة ومن (سجنه) ىف إطار هذه احلضارة ىف الوقت ذاته. 

 ومن هنا ال يرى أن هناك وسيلة أخرى لوقف هذا التدمري الذى تنشئه هذه احلضارة ىف الكيان اإلنساىن .. 

 ىف أحسن صورة، ال ىف – كما هو ىف بيئته – إنه ال ميلك منهجاً للحياة إال الذى يقرره العلم .. ألن الدين 
 هو جمرد نشاط روحى، وذيب خلقى، واتصال بالعوامل الغيبية.. –الصورة الكريهة املنفرة األخرى 

 وهو ىف صورته هذه ميثل جانباً واحداً من جوانب التكوين اإلنساىن. 

 ىف أحسن صورة، ال ىف – كما هو ىف بيئته – إنه ال ميلك منهجاً للحياة إال الذى يقرره العلم .. ألن الدجني 
 هو جمرد نشاط روحى ، وذيب خلقى، واتصال بالعوامل الغيبية.. –الصورة الكريهة املنفرة األخرى 

 وهو ىف صورته هذه ميثل جانباً من جوانب التكوين اإلنساىن. فاالقتصار عليه شديد اخلطورة، ألنه معوق 
 وهو حيذر أشد التحذير من أن يكون اهلروب من احلضارة إىل مثل هذا – املادى –للنشاط الواقعى العملى اإلجياىب 

العامل الذى ال حيوى إال النشاط الروحى.. وهو حمق متاماً ىف حتذيره هذا. إذ كان ال ينشئ إال نكسة إىل ((الرهبنة)) 
 إىل اجلموح املادى الكافر الغليظ اجلاىف.  – كما أسلفنا –الىت ذاقت منها أوروبا ما ذاقت ىف تارخيها، والىت انتهت 

 فأما لو فكر ىف أن يكون للحياة منهج ديىن واقعى.. فإن صورة كريهة مفزعة ختايل له. ألا الصورة الىت 
عرفتها كذلك أوروبا.. صورة الكنيسة الطاغية الىت تفرض تصوراا اخلزافية على العلم والعلماء وعلى احلياة واألحياء 

 0.. وهى صورة كذلك أمر وأدهى

 إال أن يلجأوا إىل ((العلم)) وإىل العلم وحده. حىت فيما – ألمثال هؤالء املخلصني املساكني – ال مفر إذن 
 0حيسون هم أنفسهم أن العلم لن يصل م فيه إىل نتائج حامسة قاطعة كالىت وصل إليها ىف عامل املادة

 ولكن ماذا بيدهم؟ ماذا ميلكون للبشرية غري هذا ؟ 

 * * *

 000 ولكننا حنن منلك 

 منلك للبشرية ما ال ميلكه أحد آخر على ظهر هذا الكوكب .. – أصحاب املنهج اإلسالمى للحياة – حنن 
ومنلك أن ننقذ دكتور كاريل نفسه من حريته هذه، وأن نستجيب لصراخه املخلص العميق احلاد !!! 

 ندرك من دراستنا ملوقف الدكتور كاريل الذى يستحق العطف – وحنن _ أصحاب املنهج اإلسالمى للحياة 
 مكلفون أن نتقدم حلمل العبء، ولندل البشرية على طريق اخلالص، ولننشئ هذا الطريق – وحدنا –والرثاء أننا 

 00أيضاً 



  
 

 حنن منلك منهجاً للحياة، ال يعادى العلم مطلقاً ، ويرحب مبزيد من علوم اإلنسان على وجه اخلصوص.. 
 بناء احلياة اإلنسانية، إمنا يضع اإلطار العام الذى يعمل فيه العلم – وحده –ولكنه ىف الوقت ذاته ال يكل هلذا العلم 

 00ويعمل فيه العقل، ىف دائرة مأمونة 

 هذا اإلطار من صنع الذى ((يعلم)) حق ((العلم)) حقيقة هذا اإلنسان فطرته، وطاقاته، وحاجاته احلقيقة. 
فال ختفى عليه من اإلنسان خافية! وال يضع أمام عشرات املسائل ومئاا ىف حياة اإلنسان وتركيبه عالمة استفهام 

واحدة ؟! 

 وهو إطار واسع جداً، شامل لإلنسان كله. تدور احلياة البشرية ىف داخله على حمور ثابت. فتتحرك دائماً 
 0حول هذا احملور، وداخل هذا اإلطار، حركة نامية متجددة، وهى ىف الوقت ذاته آمنة ساملة 

 00 ومنهجنا هذا ال جيعل الدين جمرد ذلك النشاط الروحى الذى ال يعرف دكتور كاريل صورة غريه للدين 
إمنا هو جيعل الدين بوتقة احلياة كلها .. تصهر فيه، مث تشكل ىف مجيع صورها وألواا، كما جيعله هو اإلطار الذى 

تزاول احلياة كل نشاطها ىف داخله وهو احملور الذى تشد احلياة كلها إليه. والعقل والعلم والصناعة واالقتصاد 
والسياسة والصالة والدعاء واالتصال باملأل األعلى ظواهر هلذا النشاط حول هذا احملور وداخل هذا اإلطار .. إن 

منهجنا يفهم ((الدين)) على أنه هو منهج احلياة اإلنسانية بكل مقوماا .. املنهج الذى وضعه اهللا، وارتضى أن تسري 
 0وفقه احلياة

 طريق الدكتور كاريل، بال تعارض وال ختاصم – ىف بعض مراحله – ومن مث جند طريقاً للخالص. حيتوى 
 0وال شقاق

 * * *

 إن منهجنا يبدأ من نقطة سابقة جداً على النقطة الىت يبدأ منها دكتور كاريل، والكثريون غريه من املخلصني 
الغربيني، الذين ال ينقصهم اإلخالص. وال تنقصهم اخلربة، وال تنقصهم الرغبة ىف تدارك البشرية من اهلاوية الىت 

تنحدر إليها. ولكنهم مع هذا ((سجناء)) بيئتهم وحضارم.. أبعد خطاهم وثبة ىف داخل القفص .. ال تتعداه إىل 
 على فرض –منهج مبتكر من أصوله. ألم ال صلة هلم ذا املنهج من الناحية التارخيية وال من الناحية الشعورية 

 0 إذ املعول ىف مثل هذه املواقف الفاصلة على رواسب التاريخ وكوامن الشعور–معرفتهم به من الناحية العلمية 

 منهجنا يبدأ من نقطة تصحيح مركز اإلنسان ىف هذا الوجود . وتعيني مكانه ودوره، ووظيفته وحقوقه 
 00وواجباته 

 إنه ليس إهلاً ينازع ((اآلهلة))! وتنازعه . وليس كذلك حيواناً جاءت سيادته على األرض مصادفة، وقد يقوم 
مقامة ىف هذه السيادة غداً قط أو فأر ! وليس آلة حتسب قيمته بقوة ((األحصنة)) الىت يساويها ىف قوة التحريك 



  
 

واإلدارة . وليس عبداً للمادة، وال هو لوحة تطبع فيها املادة (أو الطبيعة) ما تريد . وليس عبداً لآللة، تصرف حياته 
وأفكاره وأوضاعه كما تتصرف هى وتتقلب. وليس ((منرة)) وال جمموعة ((منر)) تتحرك داخل القطيع، بال شخصية 

  0مميزة، وال كيان ((فردى خاص))

 وليست اللذة واملتعة هى 0 وليست املرأة أحبولة للشيطان، وليس اتصال اجلنسني رجساً من عمل الشيطان
 وليس اجلنسان سواء ىف وظيفتهما وعملهما، وليس جمرد 0غاية هذا االتصال، وال اهلوى دافعه ومانعه على السواء

 إىل آخر ما مرت به النظرة إىل((اإلنسان)) 00التفرقة بينهما ىف التكوين البيولوجى عبثاً ال معىن له وال هدف وراءه
  00من ختبط واضطراب

 ((إنسان)) وليس إهلا- هو سيد هذه األرض ومسخر له كل ما فيها، وعليه أن 00 إمنا اإلنسان00 كال
 فيها، ويغري فهيا ويبدل، وينمى فيها ويرقى، وهو معان على استغالهلا كنوزها وطاقاا. معان – سبحانه –خيلف اهللا 

مبا وهبه اهللا من قوى وطاقات، ومعان مبا ىف نواميس هذا الكون من عون لإلنسان ىف هذا اال.. وىف الوقت ذاته هو 
من نفسه ىف حرم مقدس. حرم من حرمات اهللا. ال ميسح إال بإذن اهللا، وال يعمل فيه إال مبنهج اهللا. ومل يوهب معرفة 

 ومل يسمح له أن يضع له من تلقاء نفسه املناهج واخلطط والشرائع واألوضاع. ومل – إال بقدر –أسرار هذا احلرم 
يؤذن له أن يتخذ إهله هواه .. 

 هو خملوق فذ ىف هذا الكون. خملوق قصداً، وخللقته حكمة. ومزود – وليس حيواناً – وهو ((إنسان)) 
 آلداء وظيفة معينة ىف األرض ال – فوق خصائص احليوان – وخبصائص معينة – فوق طبائع احليوان –بطبيعة خاصة 

 مقام كرمي ، يعادل وظيفته الكرمية .. كان كذلك يوم نشأ، وهو كذلك اليوم، – من مث –يؤديها احليوان . وله 
 0وسيكون كذلك غداً .. والذين خالفوا عن هذه احلقيقة يعودون إليها مرغمني اآلن 

 وهو كائن معقد – وليس آلة، وال عبداً لآللة، وال من صنع املادة، وال من صنع اآلالت – وهو ((إنسان)) 
 وحنن ىف أول الطريق من –شديد التعقيد، ليست له بساطة املادة وال طواعية اآللة. والذى نعلمه عن تعقيده قليل 

علوم اإلنسان، ومل نصل بعد إىل املزيد من علوم اإلنسان الذى يتطلبه دكتور كاريل- ومع ذلك فقد 
  00واجهتنا((احلياة)) بتعقيدها املخبف الذى مل تواجهنا به املادة، وواجهنا((اإلنسان)) بتعقيد أشد هوالً

 فمن اجلرأة املتهورة املتهجمة على((العلم)) وقواعده، الزعم بأن هذا اإلنسان مادة، والتعامل معه كالتعامل 
 مث من التوقح البغيض أن نقول: إن 00 ومن التخبط أن نزعم أنه كاآللة ونعامله كما نعامل اآللة00مع املادة

اآللة(أداة اإلنتاج) هى اآللة الذى يغري فيه ويبدل كما يشاء!!! 

 وهو((إنسان))- وليس ((منرة)) وال فرداً من القطيع- هو إنسان يتميز أفراده بعضهم من بعض، ويتمتع كل 
فرد بذاتية مستقلة ال نظري هلا، ووحدانية حقيقية- رغم اشتراكهم مجيعاً ىف خصائص إنسانية عامة- ولكل فرد منهم 

 ومن مث ينبغى أن يكون النظام االجتماعى، والنظام 00((خصائصه الذاتية)) إىل جانب ((اخلصائص اإلنسانية))



  
 

 والطريقة الفنية للعمل ىف املصانع وغريها (التكنولوجيا) مبنية على أساس مالحظة 0االقتصادى، والنظام السياسى
((اخلصائص اإلنسانية)) العامة أوالً. و(( اخلصائص الفردية الذاتية)) ثانياص. فال حيشر اجلميع ىف نظام للعمل 

كالقطيع. وال يكون عمل الفرد ىف املصنع أو ىف أى مكان، بديالً عن عمل اآللة، املتماثلة الغرز والطرقات. 

 وحني حتترم خصائص اإلنسان العامة، وخصائص األفراد الذاتية، فلن يتعذر على املهندسني واملديرين إجياد 
طرائق العمل الفنية الىت حتافظ على هذه اخلصائص وتلك، ولن يتعذر على ((التكنولوجيا)) أن تضمن اإلنتاج الكبري 

وتضمن ىف الوقت ذاته احملافظة على هذه اخلصائص وتلك، فال تسحق ((اإلنسان)) وال تسحق ((الفرد)) ىف عمل أو 
 0نظام

 وهو (( إنسان)) من ذكر وأنثى.. من نفس واحدة، نعم .. ولكنهما جنسان ومنهجنا يعرف هذه احلقيقة 
 ولكنه ىف الوقت ذاته – فيما يتعلق باألصل اإلنساىن العام –بشطريها، ويكفل لشطرى النفس الواحدة حقوقاً واحدة 

يفرض على كل منهما واجبات خمتلفة، وفق الوظيفة اخلاصة ىف العمران، ووفق طاقة كل منهما وجمموعة تكاليفه، فال 
يكلف املرأة املسكينة مثالً أن حتمل وترضع وترىب، وىف الوقت ذاته تعمل وتكدح وتشقى.. بينما الرجل ال يشاركها 

احلمل والرضاع والتربية. مث يزعم بعد ذلك أنه ينصف املرأة وحيترمها ويرقيها! وال يكلف املرأة أمن مل صناعة 
((اإلنسان)) لتشغل بصناعة ((األشياء)) . فاإلنسان ىف منهجنا أغلى من األشياء . وال جيوز فيه أن تشتغل املرأة املثقفة 

املاهرة احلكيمة بصناعة األشياء وإنتاجها، وأن تستجلب ألبنائها امرأة أخرى أقل ثقافة ومهارة وحكمة، وأرخص 
أجراً بالطبع، لتشرف هلا على ((األبناء)) بينما هى تشر ف على ((األشياء))! 

 يصبح املزيد من عومل اإلنسان ذا قيمة ىف – وىف ظل هذا املنهج، ومن نقطته السابقة ىف البدء – وهكذا 
موضعه املناسب، ىف مرحلة من مراحل الطريق. ال من بدء الطريق. 

 * * *

 00 ىف مشكلة أمام الصناعة واحلضارة الصناعية – بعد ذلك – ومنهجنا ال جيد نفسه 

 وليدة اجتاهه – ابتداء – إن هذا املنهج ال يرفض احلضارة الصناعية وال جيفل منها، وال يتنكر هلا .. إا 
 كما –املبكر إىل (( العلم التجريىب)) ، هذا االجتاه الذى انتقل إىل أوروبا عن طريق جامعات األندلس وعلم املشرق 

 وهذا االجتاه هو أصالً وليد نظرة –يقرر بريفولت ودوهرنج وجب وغريهم ممن ال ميلكون إنكار احلقائق التارخيية 
اإلسالم إىل الكون واحلياة واإلنسان، ودور اإلنسان ىف هذه األرض. ووليد طبيعة املنهج اإلسالمى إىل ((واقعيات)) 

الكون، وتدبرها واالنتفاع ا. وهو اجتاه خمالف متاماً الجتاه الفلسفة اإلغريقية التجريدية، الىت ورثتها العقلية 
األوروبية، وخمالف كذلك للتصورات الكنيسية، الىت كانت جتعل علوم الكون املادى ((تصورات مقدسة ثابتة)) بينما 

 ليبحثن، وجيمع الشواهد، ويتتبع الظواهر، وينشئ القوانني، ويتحرى – ىف هذا اال –اإلسالم يطلق العقل البشرى 
 0وسائل استخدامها وتسخريها ىف عامل الواقع. وخيطئ ويصيب بال جترمي وال تأثيم



  
 

 وإذن فإن هذا املنهج لن يرفض احلضارة الصناعية، ألا وليدة طرائقه املنهجية الىت انتقلت إىل أوروبا، 
 زمية الدين كله – مع األسف –فرفضتها الكنيسة وشنت عليها حرباً شعواء قاسية، انتهت زمية الكنيسة، وانتهت 

 00الرتباطه ىف أوروبا بالكنيسة 

 ليست غريبة علينا. بل هى ابتداء – من الناحية العلمية – إن القاعدة الىت يقوم عليها بناء احلضارة احلديثة 
 نظرته إىل أمانة ردت إليه، وساهم – من الناحية العلمية – ومنهجنا ينظر إىل نتاج احلضارة – كما رأينا –من عندنا 

هو ىف نشأا مسامهة أساسية قبل مخسمائة عام. وبينه وبينها صلح قدمي من حيث أن طبيعة املنهج اإلسالمى الىت تنفر 
 وتتجه إىل ((املثالية الواقعية)) أو ((الواقعية املثالية)) كانت هى احلافز – على اإلغريق –من الفلسفة النظرية اردة 

األول هلذا االجتاه العلمى التجريىب الذى مل تكن جذوره أو أوروبا. ال من احلضارةن اإلغريقية وال من احلضارة 
الرومانية، وال من التصورات الكنيسة هذه التصورات الىت مل تكن سوى خليط من النصرانية السمحاء الىت جاء ا 

 والوثنية املخرفة الىت أدخلها فيها قسطنطني وكبار رجال الدولة الرومانية حني دخلوا ىف – عليه السالم –عيسى 
النصرانية ، وزاد طينتها بلة التصورات الكنيسة عن اآلراء العلمية اخلاطئة الىت كانت رائجة ىف زماا، وتبنتها 

 0الكنيسة، واعتربا آراء مقدسة عن الكون املادى واحلياة 

 إمنا الذى يرفضه منهجنا ويشتد ىف رفضه، من هذه احلضارة، هو شىء آخر غري األساس العلمى التجريىب 
 0الذى تقوم عليه 

 وقد – وال شىء غري املادة – إنه سريفض املذهب املادى (الوضعى أو احلسى) الذى جيعل املادة هى الوجود 
حتطمت هذه النظرية ((علمياً)) أو تكاد واحلمد هللا. والذى جيعل ((اإلنسان)) تابعاً للمادة يتلقى منها فقط، ويتكون 

 عقله وتفكريه وتصوراته، كما يتكون جسمه سواء، مع اعتباره سلبياً جتاه املادة سلبية – وحدها –من انطباعاا 
مطلقة (كومت وزمالؤه) .. والذى جيعل تطورات التاريخ ىف معزل عن إجيابية اإلنسان، ويردها فقط إىل أدوات 

 0اإلنتاج (كارل ماركس وزمالؤه)

 كما سريفض كذلك النظرة احليوانية لإلنسان الىت أطلقها ((داروين)) والنظرة القذرة إىل دوافع اإلنسان، 
 000وحصرها ىف وحل اجلنس كما يزعم ((فرويد)) وهو يدرس ((الشواذ)) وجيعلهم هم ((اإلنسان)) 

 كذلك سريفض منهجنا على هذه النظرات كلها من إقامة األنظمة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وإقامة 
نظام العمل وطرائق أساس إهدار آدمية اإلنسان، وخصائصه اإلنسانية العامة أوالً، وخصائصه الذاتية الفردية ثانياً ، 

وخصائصه جنسيه املتميزين ثالثا، واعتباره ترساً ىف اآللة، أو يمة ىف القطيع. واالهتمام فقط مبضاعفة اإلنتاج، 
 مع إهدار أشواق اإلنسان وحاجاته األخرى ىف نظام – فحسب –وبتوفري وسائل إشباع الضرورات اجلسدية 

احلضارة (كما يقرر الدكتور كاريل) من حبه للجمال والفن ونشاطه األدىب والديىن.. (غري أن تصور منهجنا للنشاط 
 أن – كما قلنا –الديىن لن يكون ىف تلك احلدود الضيقة الىت ال يعرف الدكتور كاريل سواها. بل سيكون معناها 



  
 

يكون الدين هو منهج احلياة الكلى، الذى تتحرك ىف إطاره، وتنمو بكل أنواع النشاط اإلنساىن. ومنه العمل واإلنتاج 
والسياسة واالقتصاد، واخللق والسلوك. والصالة  والدعاء، واالتصال باملأل األعلى واالتصال باآللة واإلنتاج سواء ) 

0 

 وسيستدعى هذا تعديالً ىف طرق اإلنتاج الفنية (حبيث توائم بني الرغبة ىف مضاعفة اإلنتاج واإلبقاء على 
خصائص ((اإلنسان)) العامة، وخصائص الفرد الذاتية. وتعديل أوضاع احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 

 –الفردية)) مع اإلبقاء 0حبيث توائم كذلك بني استقرار احلياة وتوازا، واإلبقاء على اخلصائص ((اإلنسانية)) و (
 0 على خصائص ((اجلنسني)) من ذكر وأنثى–كذلك 

 * * *

 ومنهجنا لن جيد نفسه ىف مشكلة أمام االستمتاع بالتيسريامت احلضارية الىت تتيحها احلضارة املادية وفنوا 
واملتجددة لإلنسان، وال أمام االستمتاع بطيبات احلياة الدنيا، وكنوز األرض ونتاجها مما تتيحه احلضارة املادية، ولن 
 –حيدث نكسة إىل رهبانية روحانية كالىت ابتدعتها الكنيسة ىف أوروبا، ملقاومة سيل املتاع على الطريقة الرومانية، أو 

 0 من مواجهة احلياة الدنيا– اهلرب –بتعبري أصح 

 فمنهجنا ال ينكر االستمتاع بطيبات احلياة الدنيا، وال جيمد اإلبداع املادى ىف األرض، ومن مث ال جيمد 
وسائل املتاع ذا اإلبداع.. بل أكثر من هذا، هو يعد ذلك جزءاً من وظيفة ىف هذه األرض. فاخلالفة معناها القيام 

على شئون هذه األرض، واستثمار خرياا، واكتشاف كنوزها، واالستمتاع بطيباا، ىف حدود منهج اهللا، مع التوجه 
هللا بالعبادة والشكر واالعتراف على ما سخره لإلنسان من طاقات ىف نفسه ومن مدخرات ىف هذه األرض. وكثرياً ما 

من اهللا على عباده مبا أنعم عليهم من املوارد والتيسريات الىت كانت متاحة هلم حينذاك، وبشرهم بغريها مما سيأتى. 
كما عقب على ذكر نعمة األنعام، وما تيسره لإلنسان من متاع وراحة ومنفعة ومجال، فقال بعد ذلك كله ((وخيلق 

ما ال تعلمون)) فما من شىء طيب تنتجه احلضارة املادية، إال ومنهجنا يعترب حقاً لإلنسان أن يستمتع به ىف حالل 
000 

 ولكن هذا املنهج يرفض أن يستمتع اإلنسان خبريات األرض ونتناج احلضارة كما يستمتع احليوان. يرفض أن 
يكون اإلنسان عبداً للذائذه، مقهوراً عليها قهراً ال ميلك معه إرادته، وال ميلك أن يقف عند احلد الذى يؤمن معه 
املتاع، فال يؤدى اإلفراط إىل االحنالل والدمار.. والبوار.. يرفض أن يكون املتاع ىف ذاته غاية غايات اإلنسان. 

فاإلنسان أكرم من هذا وأرفع، وغاية وجوده اإلنساىن أكرب من هذا وأضخم. وهو ال يكون ((إنساناً)) إال بأن يدرك 
 00غاية وجوده، وأن يسيطر على شهواته ولذائذه وأن يقف عند احلد املأمون منها .. بإرادته 

 000 ((والذين كفورا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوى هلم )) 
 )  12            ( حممد : 



  
 

 إن احملافظة على ((إنسانية اإلنسان) هدف أساسى ىف هذا املنهج. فهو ال ميلك أن يؤدى وظيفته الفذة ىف 
األرض، إال بتكوينه هذا الفذ. فأى عامل مرفوض من املنهج اإلسالمى. 

 ((وسيلة أخرى ملعرفة القواعد الىت ال تلني لوجوه نشاطنا العضوى – عن طريق هذا املنهج – وهكذا منلك 
والروحى، ومتييز ما هو حمرم مما هو شرعى، وإدراك أننا لسنا أحراراً لنعدل ىف بيئتنا وىف أنفسنا تبعاً ألهوائنا)).. فهذا 
املنهج يبني لنا هذا كله./. وال ينتظر بنا حىت تصل ((علوم اإلنسان)).. فهذا املنهج يبني لنا هذا كله .. وال ينتظر بنا 
حىت تصل ((علوم اإلنسان)) إىل احلد الذى جتزم فيه برأى ىف هذه القضية اخلطرية، الىت يتوقف علهيا بقاء ((إنسانية 
اإلنسان))، بقاء احلضارة ىف املستوى اإلنساىن. فكل الضروريات األساسية الىت من هذا النوع، رمحنا اهللا من توقفها 

 وجعلها أحياناً تتم بدون إرادة منا، كهضم الطعام وامتصاصه، لبقاء احلياة.. – أو حىت على إرادتنا –على علمن 
وكذلك هنا مل يدعنا نتخبط ىف جهالتنا لتمييز (( ما هو حمرم مما هو شرعى)) بل بني ذلك ىف منهجه حلياتنا بياناً 

 – يلعم هو أا تؤذينا، سواء علمنا حنن أم مل نعلم –شافياً . وأباح لنا الطيبات كلها، ومل حيرم علينا إال أشياء قليلة 
ورسم لنا احلدود الىت حنتفظ فيها بإنسانيتنا وخصائصها، مع املتاع بطيبات احلياة وتيسريات احلضارة ىف كل زمان 

… .

 * * *

 ومنهجنا لن جيد نفسه ىف مشكلة أمام مؤسسات احلضارة االقتصادية الىت يقوم بناء احلضارة الصناعية عليها 
لشىت مرافق احلياة.. (وإن كنت ال أحب أن أدخل ىف تفصيالت فقهية ىف هذا املوضوع.. لألسباب الىت سأبديها ىف 

 0الفصل التاىل ) 

 ولكنه سريفض حتماً األساس الربوى الذى يقوم عليه معظم هذه ا ملؤسسات. سيطهرها من هذا الرجس، 
وخيرج منها دود العلق، الذى ميتص دماء املاليني. ولن يسمح بنظام جيعل حصيلة كد البشرية ىف مجيع أحناء األرض: 

من عمال وصناع وجتار ومديرى مصانع وأصحاب أرض وعمائر وصناعات.. كله .. يرجع إىل بضعة آال ف من 
مؤسسى البيوت املالية وبنوك اإلقراض ىف العامل، فهؤالء هم الذين تكد البشرية كلها لتؤدى هلم ((فوائد)) أمواهلم 

 إىل املشروعات األكثر رحباً – مباشرة أم غري مباشرة –املتداولة ىف أحناء العامل. وهؤالء هم الذين يوجهون االستثمار 
 وهى الىت حتطم خصائص البشرية وأخالقها ومقوماا ىف الغالب. وهؤالء هم الذين – للوفاء بفوائد األموال –

يسببون األزمات الدورية املعروفة ىف النظام الرأمساىل. وهؤالء هم الذين تنشأ عن خططهم اجلهنمية اللعينة أزمات 
 ىف صورها املختلفة، وآخرها ((استعمار –التعطل، والفساد اخللقى الذى يتبعه. كما تنشأ اخلطط االستعمارية 

 وعشرات من النكبات العاملية األخرى ..  –االستثمار)) بعد ما فشل ((استعمار االحتالل)) 

 ومن مث ختتفى هذه الويالت الىت تعاىن منها البشرية كلها، أو ختف حدا على األقل.. حني خيتفى النظام 
الربوى .. 



  
 

 أما املؤسسات االقتصادية، فال ذنب هلا ىف ذاا، وال ضرر منها إذا اختفى هذا العنصر اخلبيث (وذلك مع 
 00االحتفاظ بوجهة نظرى ىف عدم وضع أحكام فقهية مفصلة اآلن ))

 على أن طرق اإلنتاج احلالية ، املؤسسة على قاعدة إنتاج أكرب قدر بأقل أجر.. والىت ينشأ عنها حتطيم 
 يرجع قسط كبري من سوآا للنظام الربوى. من – كما يقول دكتور كاريل –خصائص اإلنسان ىف املعامل واملصانع 

 فوق احلرص الذى تنشئه –ناحية أن األموال املستخدمة ىف االستثمار معظمها قروض ربوية. فهناك حرص شديد 
 على الربح، الذى يفى بفوائد القروض املستثمرة، وتفضل منه فضله. ولو كان هذا على –أثرة الرأمسالية ومحى املادية 

 000حساب إنسانية العامل، وخصائص اإلنسان 

 وتعديل طرائق اإلنتاج ليس شيئاً مستحيالً. فالكفر اإلنساىن الذى أنشأ هذه الطرائق ىف ظل أنظمة رأمسالية 
 ميلك أن ينشئ طرائق أخرى، جتمع بني الغايتني كما أسلفنا .. مىت – أو مادية مذلة لإلنسان بصفة عامة –ربوية 

 0رفع عنه كابوس التصورات املذلة لإلنسان، وسياط الفوائد الربوية الىت تسوق االستثمار واإلنتاج ىف كل مكان 

 * * *

 إن منهجنا هو الذى يقيم األنظمة السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية والتعليمية والتربوية 
املتكاملة، الىت تعيد ((إنشاء اإلنسان ىف متام شخصيته. اإلنسان الذى أضعفته احلياة العصرية ومقاييسها املوضوعة)) 

كما يريد دكتور كاريل من ((علوم اإلنسان)) أن تفعل ! 

 فإعادة إنشاء اإلنسان ال يقدر عليها اإلنسان.. إن الذى خلق اإلنسان هو الذى ميلك أن يعيده، والذى أنشأه 
ىف أحسن تقومي هو الذى ميلك أن يرده إىل تقوميه، بعد أن يكون قد هبط إىل أسفل سافلني :  

 ((لقد خلقنا اإلنسان ىف أحسن تقومي . مث رددناه أسفل سافلني. إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات )) 
 )  6– 4(التني  : 000

 – بصفة عامة – إن الذى حياوله دكتور كاريل والعلماء املؤمنون من أمثاله، أو الغيورون على ((اإلنسان)) 
أكرب من طاقة اإلنسان. إم يطلبون عمل إله وقدرة إله، وعلم إله، وهيهات كأن ينهض البشر مبا هو من خصائص 

اهللا..  

 إن اإلنسانية تتردى ىف اهلاوية .. هذا صحيح .. وتنتحر بيدها.. هذا صحيح.. وختتنق بالظروف العدائية الىت 
 00أنشأها العلم حوهلا ((الظروف الىت جتعل احلياة ذاا مستحيلة)) .. هذا صحيح



  
 

 إن خصائص اإلنسان الىت ا صار إنساناً، والىت بدوا ال ميلك املضى ىف خالفة األرض، والسيادة على 
عناصرها .. تدمر تدمرياً بشعاً، واإلنسانية ال تدرى، وال تستمع ألصوات العقالء الذين ينذروا باخلطر .. وإن 

 00استمعت فال متلك أن تتوقف عن املضى إىل اهلاوية 

 00 وهناك منهج واحد .. واحد ال يتعدد .. هو الذى ميلك إليها يده باإلنقاذ 

 وهناك طريق واحد .. واحد ال يتعدد .. هو طريق اخلالص .. 

 ولكن كيف يقدم هذا املنهج للبشرية؟ وكيف يشرع هذا الطريق؟؟؟ 

 000 ذلك فصل اخلتام ىف هذا الكتاب 

طريق اخلالص  

 إن البشرية ال تستجيب عادة ملنهج مقروء أو مسموع. إمنا تستجيب ملنهج حى متحرك، جمسم، ممثل ىف حياة 
  000مجاعة من البشر، مترجم إىل واقع تراه العني وتلمسه اليد، وتالحظ آثاره العقول

  00 جمتمع إسالمى00 إا تستجيب للمنهج اإلسالمى ىف صورة

   00 وعلى ما لقيته البشرية من الألواء والنصب ىف هاجرة التيه املقفز الذى سارت فيه بال دليل

 وعلى كل ما عانته من التجارب القاسية، والتخبط املؤمل، وهى تنهض وتعثر، وتنزف جروحها طوال 
!  00الطريق

 وعلى كل ما يهدد خصائصها من الدمار، ويهدد حياا من البوار، ىف ظل هذه احلضارة املادية الىت أقيمت 
دون علم باإلنسان، ودون مراعاة خلصائصه ىف كل زمان!  

 وعلى كل ما يدرك العقالء فيها من جسامة اخلطر الذى يتعرض له وجودها ذاته، وتتعرض له خصائصها 
  00الثمينة

 ما مل يتمثل ىف 00 على الرغم من هذا كله، فإنه ليس من عادة البشرية أن تستجيب ملنهج مقروء أو مسموع
  00صورة ((جمتمع)) يعيش ذا املنهج، ويعيش له، وتتمثل فيه خصائصه ومزاياه

 0 وألف فليم ىف الدعاية لإلسالم0 وألف خطبة ىف مسجد أو قاعة أو ميدان0 وألف كتاب عن اإلسالم
 كل أولئك ال يغىن غناء جمتمع صغري يقوم ىف ركن من أركان 00وألف بعثة من األزهر أو غري األزهر ىف كل مكان



  
 

األرض، يعيش مبنهج اإلسالم، ويعيش ملنهج اإلسالم، وتتمثل فيه خصائص هذا املنهج، وتتمثل فيه صورة احلياة ىف 
اإلسالم!! 

 ومن أجل 0 وأعداء اإلسالم العامليون من الصهيونيني والصليبيني املستعمرين يعرفون هذه احلقيقة جيداً
معرفتهم العميقة ذه احلقيقة، هم قد يسمحون بنشر الكتب عن اإلسالم- ىف حدود- وبإلقاء اخلطب عن اإلسالم- 
ىف حدود- وبعرض األفالم عن اإلسالم- ىف ندرة!- وبإرسال البعثات  لإلسالم- ىف رقابة!- ولكنهم ال يسمحون 

أبداً- مبا لديهم من سلطات عاملية ضخمة خافية وظاهرة- بقيام جمتمع إسالمى- ولو صغري- ىف ركن من أركان 
األرض- ولو ىف جزيرة باحمليط!  

 ذلك أم يعرفون أن هذه هى الوسيلة اجلدية الوحيدة ((لوجود)) اإلسالم! وهو قد عانوا من ((وجود)) 
 وما 00 إذ حال بينهم وبني أهدافهم االستعمارية االستغاللية للوطن اإلسالمى وللمجتمع اإلسالمى0اإلسالم طويالً

 فهم يفزعون من شبحه وال يريدون له ((الوجود)) الفعلى 0صدقوا أن أجهزوا- كما يتصورون- على هذا اجلبار
  00حبال من األحوال

 * * *

  00 ولكن اتمع اإلسالمى- مع هذا كله- هو طريق اخلالص الوحيد للبشرية املهددة بالدمار والبوار

 والفطرة ىف ساعة اخلطر تتنبه وتعمل، ومهما تكن ىف 0 إنه االستجابة الوحيدة لنداء الفطرة ىف ساعة العسرة
مخار أو دوار!  

 أقوى من 0 ومن مث فإن الدوافع لربوزه أقوى من كل قوة معوقة00 إنه ضرورة إنسانية، وحتمية فطرية
 وأقوى كذلك 00 وأقوى من األجهزة املسلطة ىف كل زاوية من زوايا األرض0الصهيونية املاكرة والصليبية املستعمرة

من جهل أهل اإلسالم باإلسالم، وبالدم وانغمارهم ىف التيار اجلارف العام!  

  00 اتمع اإلسالمى00 إنه ال مفر من قيام هذا اتمع

 وال نريد أن نتنبأ عن مكان أو زمان، 00 وإن مل يقم هنا فسيقوم هناك0 إنه إن مل يقم اليوم فسيقوم غداً
  0فنحن- البشر- تقف تقديراتنا دائماً عند ستر الغيب املسدل، الذى ال يعلم ما وراءه إال اهللا

 * * *

 هو التحذير من وقع هذه الكلمات! التحذير من األمل العريض الذى قد 00 إال أن الذى ينبغى أن يقال
تنشئه ىف بعض الصدور!  



  
 

 وبوصفه الترمجة العملية للمنهج اإلهلى 0 إن حتمية قيام هذا اتمع بوصفه ضرورة إنسانية إلنقاذ اإلنسانية
  00الذى البد غالب

  00 إن هذه احلتمية ليس معناها، أن الطريق إليه نزهة مرحية، وال أنه هناك على قيد خطوات

 كال أن حتمية امليالد ال تغىن من آالم  املخاض!  

 وأعسر ما ىف هذا الطريق هو أن نرتفع حنن 0 وملئ باألشواك00 والطريق إىل اتمع اإلسالمى طويل وشاق
 ولكنه بعد هذا 0بتصوراتنا، وبأفكارنا، وبأخالقنا، وبسلوكنا- مث بواقعنا احلضارى املادى- إىل مستوى اإلسالم

 والبد للمخاض من آالم! 0 والبد للميالد من خماض0 والبد له من ميالد0 وحتمية فطرية0كله- ضرورة إنسانية

 * * *

 والبد من معرفة مالمح هذا اتمع وخصائصه الذاتية بوجه عام، والبد من تصور طريقة مواجهته للحضارة 
  0 وأوضاعها هنا وهناك0القائمة ومنشآا القائمة ومؤسساا العاملة

 ولكن مىت ينبغى بيان هذا وذاك؟  

 فأما املعرفة العامة ملالمح هذا اتمع وخصائصه الذاتية فنعتقد أا ضرورية منذ اآلن، وقد أشرنا إىل بعضها 
  00ىف ثنايا فصول هذا الكتاب

 وىف حدود جهدى اخلاص: لقد أعددت هلذا حبثاً ضخماً مفصالً حتت عنوان: ((حنو جمتمع إسالمى)) وحبثاً 
  0آخر عن ((خصائص التصور اإلسالمى ومقوماته)) وكالمها يكمل اآلخر ىف هذا اال

 وأما معرفة كيف يواجه اتمع اإلسالمى احلياة احلاضرة، وكيف يتصرف ىف أوضاعها القائمة- وعلى 
 بل 00األخص صياغة هذا ىف قالب فقهى مقنن- فهذا ما أعتقد أن كل كالم فيه- ىف غري اإلطار العام- سابق ألوانه

أشبه شئ باستنبات البذور ىف اهلواء! 

 إن حماولة وضع أحكام تشريعية فقهية إسالمية ملواجهة أقضية اتمع الذى تعيش فيه البشرية، والذى ليس 
  00إسالمياً، ألنه ال يعترف بأن اإلسالم منهجه، وال يسلم لإلسالم أن يكون شريعته

 وليست من روح اإلسالم 0 إن حماولة وضع أحكام تشريعية ألقضية مثل هذا اتمع، ليست من اجلد ىف شئ
  00 وليست من منهج اإلسالم الواقعى ىف شئ0اجلادة ىف شئ

 إن الفقه اإلسالمى ال يستطيع أن ينمو ويتطور ويواجه مشكالت احلياة إال ىف جمتمع إسالمى! جمتمع إسالمى 
واقعى، موجود فعالً، يواجه مشكالت احلياة الىت أمامه، ويتعامل معها، وهو مستسلم ابتداء لإلسالم!  



  
 

 إنه عبث مضحك ان حناول مثالً إجياد أحكام فقهية إسالمية لألوضاع االجتماعية واالقتصادية ىف أمريكا أو 
روسيا، فأمريكا أو روسيا كلتامها ال تعترف ابتداء حباكمية اإلسالم!  

 وكذلك احلال بالنسبة ألى بلد ال يعترف حباكمية اإلسالم!  

 وكل فقه تراد تنميته وتطويره ىف وضع ال يعترف ابتداء حباكمية اإلسالم، هو عملية استنبات البذور ىف 
 هو عبث ال يليق جبدية اإلسالم!  00اهلواء

 إا 0 إن مشكالت ((اتمع اإلسالمى)) ىف مواجهة احلضارة القائمة، ليست هى مشكالت أى جمتمع آخر
 إا مشكالت ستنشأ بشكل خاص، وحبجم خاص، وفق 00ليست مشكالت جاهزة حىت يئ هلا حلوالً جاهزة

 فمن العبث اجلرى وراء افتراضات مل تقع بعد، 00ظروف ىف عامل الغيب، ووفق مالبسات ال ميكن التكهن ا اآلن
56Fعلى طريقة ((األرأيتيني))(

   00) الىت ميجدها اجلادون من مشرعى وفقهاء اإلسالم1

 فهذا 00 كما أن مشكالت اتمع احلاضر ىف مواجهة احلضارة القائمة ليس مشكالت ((جمتمع إسالمى))
اتمع اإلسالمى مل يوجد بعد- منذ أن اختذت شرائع غري شريعة اإلسالم لتصريف احلياة- مل يوجد، حىت تكون هذه 

 جمتمع أنشأ 00 واإلسالم ليس مطلوباً منه- وال مقبوالً كذلك- أن يوجد حلوالً فقهية تمع غري إسالمى0مشكالته
  00مشكالته هذه بسبب أنه مل يعرف اإلسالم، أو بسبب أنه هجر اإلسالم، إن كان قد عرفه من قبل

 ففيم اجلهد؟ وفيم العناء؟  

 إنه ليس الذى ينقص البشرية لقيام جمتمع إسالمى هو وجود فقه إسالمى ((متطور))! إمنا الذى ينقصها ابتداء 
 0 إن الفقه اإلسالمى لكى يتطور، ينبغى أن جيد التربة الذى يتطور فيها0هو اختاذ اإلسالم منهجاً وشريعته شريعة

والتربة الىت يتطور فيها الفقه اإلسالمى هى ((جمتمع إسالمى)) يعيش ىف العصر احلاضر، بدرجته احلضارية، يواجه 
 ومواجهة اتمع اإلسالمى هلذه املشكالت، لن تكون كمواجهة أى 00مشكالت قائمة بالفعل! بتكوينه الذاتى

  00جمتمع آخر هلا بطبيعة احلال

 ولكن هذه البديهية- فيما يبدو- ال تبدو واضحة للكثريين من املخلصني الغيورين على اإلسالم ((العقالء))!  

  00 ومن أجل ذلك نكرر ونعيد ونزيد ىف اإليضاح

 أنه ليس صورة تارخيية حمددة احلجم والشكل 00 إن كل ما ميكن قوله إمجاالً عن اتمع اإلسالمى
 أننا ىف العصر احلديث ال نستهدف إقامة جمتمع من هذا الطراز، من حيث احلجم والشكل والوضع، إمنا 00والوضع

 وىف لوقت ذاته له روح 0نستهدف إقامة جمتمع مكافئ من النواحى احلضارة املادية- على األقل- للمجتمع احلاضر

                                      
  00 فما يكون احلكم؟00 الذين يسألون: أرأيت لو أن كذا وقع1



  
 

 باعتباره قمة سامقة ىف روحه ووجهته وحقيقته 0ووجهة وحقيقة اتمع اإلسالمى األول، الذى أنشأ املنهج الرباىن
 0اإلميانية وتصوره للحياة، ولغاية الوجود اإلنساىن، وملركز اإلنسان ىف هذا الكون، وخلصائصه وحقوقه وواجباته

 أما الشكل والصورة واألوضاع فتتحد و تتجدد بتطور الزمن، وبروز احلاجات، 00وقمة سامقة ىف تناسقه ومتاسكه
 ولكن الىت ينبغى أن 00 املالبسات املتغرية املتحركة00 إىل آخر املالبسات000واختالف أوجه النشاط الواقعى

يكون حتركها- ىف اتمع اإلسالمى- داخل إطار املنهج اإلسالمى، وحول حموره الثابت، وعلى أساس اإلقرار 
بألوهية اهللا وحده، وإفراد اهللا سبحانه خبصائص األلوهية دون شريك وأوىل هذه اخلصائص هى حق احلاكمية 

  0والتشريع للعباد، وتطويعهم هلذا التشريع

 ومن مث فإنه ليس ((الفقه)) اإلسالمى هو الذى نتقيد به ىف إنشاء هذا اتمع- وإن كنا نستأنس به- إمنا هو 
  0((الشريعة)) اإلسالمية واملنهج اإلسالمى، والتصور اإلسالمى العام

 وهذا يتطلب ابتداء، أن ترتضى مجاعة من البشر اختاذ اإلسالم منهج حياة، وحتكيمه ىف كل شان من شئون 
هذه احلياة- أى افراد اهللا، سبحانه، باأللوهية والربوبية، ىف صورة إفراده، سبحانه، باحلاكمية التشريعية- وحلظتئذ- 

 ويبدأ ىف مواجهة احلياة القائمة، بينما هو يكيف نفسه، وأوضاعه وحاجاته 00ال قبلها- يوجد ((اتمع اإلسالمى))
احلقيقية، ووسائل إشباع هذه احلاجات، متأثراً بعقيدته، وما تنشئه من تصورات خاصة، ومتأثراً بطريقته املنهجية 

اخلاصة ىف مواجهة الواقع، واالعتراف مبا هو فطرى من هذا الواقع، وما هو ضرورى لنمو احلياة السليمة، مع رفض 
 وىف خالل هذه 00ما ليس فطرياً وال ضرورياً للنمو، وما هو ضار ومعطل وساحق هلذا النمو، من ذلك الواقع

  00املواجهة- بكل هذه املالبسات- ينشئ أحكامه الفقهية اخلاصة، أوالً بأول، ىف مواجهة وضعه اخلاص

 خيدم هذا اتمع الناشئ ما حسبناه وما نزال حنسبه سوء حظ ىف انقطاع منو الفقه اإلسالمى!  00 وهنا

  00 قد تكون هذه خدمة يسرها اهللا حلكمة

 ألنه لن 0 ال إىل آراء الرجال ىف الفقه0 ذلك أن اتمع الوليد سيتجه حينئذ مباشرة إىل شريعة اهللا األصلية
  00جيد ىف آراء الرجال- وهى مفصلة لعصور خاصة ولظروف خاصة- ما يساوى قدره، إال بعمليات ترقيع وتعديل

 ليفصل منه ثوباً جديداً كامالً، بدالً من 00 (الشريعة)00 وعندئذ يعمل إىل القماش األصلى الطويل العريض
الترقيع والتعديل!  

 والىت 0 إن هذه ليست دعوة إلمهال الفقه اإلسالمى، وإهدار اجلهود الضخمة العظيمة الىت بذهلا األئمة الكبار
حتوى من أصول الصناعة التشريعية، ومن نتاج األحكام األصلية، ما يفوق- ىف نواح كثرية- كل ما أنتجه املشرعون 

  0ىف أحناء العامل



  
 

 ولكنها فقط بيان للمنهج الذى قد يأخذ به اتمع اإلسالمى الذى ينشأ- عندما ينشأ- وبيان لطبيعة املنهج 
 إنشائها ىف مواجهة الواقع الفعلى للمجتمع الذى يعترف ابتداء حباكمية 0اإلسالمى ىف إنشاء األحكام الفقهية

  0اإلسالم

 إن تلك الثروة الضخمة من الفقه اإلسالمى، قد ولدت ونشأت، يوماً بعد يوم، ىف جمتمع إسالمى يواجه 
احلياة بعقيدا اإلسالمية ومنهجه اإلسالمى، ويعترف ابتداء حباكمية اإلسالم له، وال يعترف حباكمية منهج آخر غري 

 ولكن اخلطأ ىف السلوك واالحنراف ىف التطبيق شئ، 0اإلسالم- مهما يكن ىف سلوكه أحياناً من جمافاة جزئية لإلسالم
 األول يقع ىف اتمع اإلسالمى ويظل مع ذلك 00وعدم االعتراف ابتداء حباكمية املنهج اإلسالمى كله شئ آحر

 جمتمع ال يصلح 0 والثاىن ال يقع إال ىف جمتمع غري إسالمى0جمتمعاً إسالمياً، يصح أن ينمو فيه الفقه اإلسالمى ويتطور
بيئة لنمو الفقه اإلسالمى وتطوره، ألنه جمتمع جاهلى ال عالقة له باإلسالم، مهما ادعى لنفسه صفة اإلسالم!  

  00 وشئ آحر

 والفقه 0 إن الفقه اإلسالمى ليس منفصالً عن الشريعة اإلسالمية ليست منفصلة عن العقيدة اإلسالمية
 وحمال أن يكون هناك إسالم وال مسلمون وال 00والشريعة والعقيدة ونظام احلياة كل ال يتجزأ ىف التصور اإلسالمى

جمتمع مسلم، إذا متزق هذا الكل املوحد مزقاً وأجزاء!  

 وىف أى نظام اجتماعى آخر- غري النظام اإلسالمى- تكفى املعرفة بأصول التشريع وطرق الصناعة الفقهية 
  00ليصبح للرجل القدرة على وضع األحكام القانونية

 فالبد من أمرين:  0 أما ىف النظام اإلسالمى فإن جمرد املعرفة بأصول الصناعة ال يكفى

     0مزاولة العقيدة واملنهج ىف احلياة العامة لألمة -1

 مزاولة العقيدة واملنهج كذلك ىف احلياة اخلاصة للمشروع!   -2

 هذه احملاوالت 0وهذا ما جيب أن نعرفه، وحنذر من خمالفته وحنن حناول- اآلن تنمية الفقه اإلسالمى وتطويره
الىت تبذهلا مجهرة خملصة من رجل الفقه والشريعة ىف شىت أحناء الوطن اإلسالمى ممن يريدون أو يشريون بتنمية الفقه 

  0اإلسالمى وتطويره، ملواجهة األوضاع واألنظمة واملؤسسات واحلاجات القائمة ىف اتمعات احلاضرة

إم- مع احترامى الكبري هلم والتجاوب مع شعورهم املخلص ورغبتهم املشكورة، وتقديرى للجهد الناصب 
 وغال فأين هو ((اتمع اإلسالمى))، الذى يستنبطون له أحكاماً 00الذى يبذلونه- حياولون استنبات البذور ىف اهلواء

فقهية إسالمية يواجه ا مشكالته؟  



  
 

 وحيكم اإلسالم كله ىف حياته 0اتمع اإلسالمى هو الذى يتخذ املنهج اإلسالمى كله منهجاً حلياته كلها
  00 ليست له خرية بعد قضاء اهللا0 مستسلماً ابتداء ألحكام اإلسالم0كلها، ويتطلب عنده حلوالً ملشكالته

فأين هو هذا اتمع اليوم؟ أين هو؟ ىف أى زاوية من زوايا األرض؟ 

إن كل حكم فقهى يوضع اآلن ملواجهة مشكلة قائمة ىف اتمعات الىت ليست إسالمية، لن يكون هو الذى 
 وإذا قامت فلن تكون هى حبجمها وشكلها، ولن تكون طريقة اتمع ىف 0يصلح ويواجه الواقع ىف جمتمع إسالمى

مواجهتها- وهو إسالمى- هو طريقته ىف مواجهتها وهو غري إسالمى، وألن عوامل شىت، ومالبسات شىت، جتعل 
  0طبيعة اتمع اإلسالمى وطريقته ىف مواجهة احلياة واملشكالت غري طبيعية وطريقة اتمعات غري إسالمية

  00 فيما أظن0هذه بديهية

 وأبا 00 ومالكاً وأبا حنيفة وأمحد ابن حنبل والشافعى0 وابن عمر وابن عباس0إن أبا بكر وعمر وعلياً
 وابن تيمية وابن قيم اجلوزية والعز بن عبد السالم وأمثاهلم (عليهم رضوان 00يوسف وحممداً والقراىف والشاطىب

 كانوا- وهو يستنبطون األحكام-:  00اهللا)

أوالً: يعيشون ىف جمتمع إسالمى حيكم اإلسالم وحده ىف شئونه، ويتخذ اإلسالم وحده منهجاً حلياته- حىت 
  0مع بعض املخالفة اجلزئية ىف بعض العصور- ويواجهون احلياة ذا املنهج وبآثاره ىف نفوسهم

ثانياً: يزاولون العقيدة اإلسالمية واملنهج اإلسالمى ىف حيام اخلاصة، وىف إطار اتمع اإلسالمى الذى 
  00 ويتذوقون املشكالت ويبحثون عن حلوهلا باحلس اإلسالمى0يعشون فيه

 فوق 0ومن مث كانوا مستوفني للشرطني األساسيني لنشأة فقه إسالمى، وتطوره ليواجه األحوال املتطورة
استيفائهم طبعاً لشروط االجتهاد، والىت ال جمال هنا وال داعى لبياا ألا بديهية!  

 فماذا؟؟  00فأما اآلن

إنه البد أن حنسب بعد الواقع العملى، والواقع النفسى والعقلى، والواقع الشعورى واالعتقادى، عن جو 
  00اإلسالم واحلياة اإلسالمية

والبد أن نتذكر أن املشكالت الىت تواجهها جمتمعاتنا ليست مشكالت جمتمع إسالمى، حىت تستنبط هلا 
أحكاماً فقهية إسالمية!  

 واإلسالم 00والبد أن حنسب حساب اهلزمية العقلية والروحية أمام احلضارة الغربية، وأمام األوضاع الواقعية
 ولكن ال ليخضع له، بل ليخضعه لتصوراته هو، ومنهجه هو، وأحكامه هو، وليستبقى منه 0يواجه ((الواقع)) دائماً



  
 

 ولو كان 00ما هو فطرى وضرورى من النمو الطبيعى، وليجتث منه ما هو طفيلى وما هو فضوىل، وما هو مفسد
  0 هكذا فعل يوم واجه جاهلية البشرية، وهكذا يفعل حني يواجه اجلاهلية ىف أى زمان00حجمه ما كان

إن أوىل بوادر اهلزمية هى اعتبار ((الواقع)) أياً كان حجمه هو األصل الذى على شريعة اهللا أن تالحقه! بينما 
 وقد واجه 0اإلسالم يعترب أن منهج اهللا وشريعته هى األصل الذى ينبغى أن يفئ الناس إليه، وأن يتعدل الواقع ليوافقه

  0اإلسالم اتمع اجلاهلى- العاملى- يوم جاء، فعدله وفق منهجه اخلاص، مث دفع به إىل األمام

 مث 0 إنه يعدله وفق منهجه0وموقف اإلسالم ال يتغري اليوم حني يواجه اتمع اجلاهلى- العاملى- احلديث
  0يدفع به إىل األمام

 وبني اعتباراملنهج الرباىن هو 0 فرق بني اعتبار ((الواقع)) اجلاهلى هو األصل0وفرق بني االعتبارين بعيد
  00األصلى

 احتراماً لإلسالم 0إنىن أنكر وأستنكر استفتاء اإلسالم اليوم ىف أى مشكلة من مشكالت هذه اتمعات
 وتعلنه ابتداء 0 وإال فأى هزء واستخفاف أشد من أن جتئ لقاض تطلب حكمه، وأنت خترج له لسانك00وجديته

 وأنك ال تتقيد حبكمه إال إذا وافق هواك! وإال إذا أقرك على ما 0أنك ال تعترف به قاضياً، وال تعترف له بسلطان
واه!  

إن اإلسالم ال عالقة له مبا جيرى ىف األرض كلها اليوم، ألن أحداً ال حيكم اإلسالم ىف حياته، وال يتخذ 
 وألن أحداً ال حيكم بشريعة اهللا وحدها، وال يفرد اهللا سبحانه باأللوهية 0املنهج اإلسالمى منهجاً تمعه

  0وخصائصها، وال جيعل الكلمة األوىل واألخرية ىف شئون احلياة كلها هللا ولشريعة اهللا

والذين يستفتون- حبسن نية أو بسوء نية- هازلون! والذين يردون على هذه االستفتاءات- حبسن نية أو 
 وإن 00بسوء نية- والذين يتحدثون عن مكان أى وضع من أوضاع البشرية احلاضرة من اإلسالم ونظامه، أشد هزالً

كنت أعلم عن الكثريين منهم أم ال يعنون اهلزل وال يستسيغونه- لو فطنوا إليه ىف شأن اإلسالم! إمنا يستفىت اإلسالم 
 اتمع الذى يتخذ اإلسالم 0 ذلك عند قيام اتمع اإلسالمى0ىف األمر حني يكون اإلسالم وحده هو منهج احلياة

  0شريعته وال تكون له شريعة سواه- عندما يأذن اهللا ويشاء

  00وثقتنا ىف رمحة اهللا بالبشرية جتعلنا نرجو دائماً أنه- سبحانه- سيأذن ذا ويشاء

فقيام هذا اتمع- كما قلنا وكما نكرر- ضرورة إنسانية، وحتمية فطرية، وتلبية لنداء الفطرة ىف ساعة 
  00العسرة

  00وإن كانت حتمية امليالد ال تغىن شيئاً عن آالم املخاض



  
 

  * * *

ولكن كيف؟ وهذا الواقع البشرى الضخم يواجه اإلسالم؟  

على الذين يسألون هذا السؤال أن يتذكروا كيف وقع هذا األمر أول مرة!  

لقد وقف رجل واحد يواجه البشرية كلها مبنهج اهللا، ويقول هلا- كما أمر-: إا ىف جاهلية، وإن اهلدى 
  00هدى اهللا

 حتول على النحو 0 حتول حني استقرت هذه احلقيقة اهلائلة ىف قلب ذلك الرجل الواحد00مث حتول التاريخ
الذى يعرفه األصدقاء واألعداء!  

 وهذه 00هذه احلقيقة الىت استقرت ىف قلب ذلك الرجل الواحد، ما تزال قائمة قيام السنن الكونية الكربى
البشرية الضالة قائمة كذلك وقد عادت إىل جاهليتها!  

  00وهذا هو األمر ىف اختصار وإمجال

 مث 00 ىف قلوب العصبة املؤمنة00 ىف عدة قلوب00 نقطة استقرار هذه احلقيقة ىف قلب0توجد نقطة البدء
 الغريب اليوم على البشرية غربته يوم جاءها اهلدى أول 00 الشائك00 ىف الطريق الطويل00متضى القافلة ىف الطريق

  00 كما وصلت القافلة األوىل00مرة- فيما عدا بعض االستثناءات- مث تصل القافلة ىف اية الطريق الطويل الشائك

 كل 00 كل شئ يؤيدها00 ولكنها مضمونة النتيجة00 وال أا معركة قصرية0لست أزعم أا مسألة هينة
 ويقف ىف طريقها واقع بشرى 0 ويعارضها ركام كثري00شئ حقيقى، وفطرى، ىف طبيعة الكون، وىف طبيعة اإلنسان

 ولكنه غثاء!  00 ولكنه غثاء! ضخم نعم0ضخم

     0((واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون))
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